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ELABORADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE ATAS E DIÁRIOS

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
PARTE I
1 – ATA DA197ª SESSÃO, DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2016................
1.1 – ABERTURA..................................................................................................................................................................................
1.2 – PERÍODO DO EXPEDIENTE
1.2.1 – Expediente encaminhado à publicação (vide parte II)...................................................................................
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Item extrapauta
Mensagem nº 100/2016 (nº 583/2016, na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação
do Senado Federal a indicação da Srª MARIA LAURA DA ROCHA, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na Hungria. Aprovada,
após Parecer nº 994/2016-CRE (votação nominal).........................................................................................................................
1.3.2 – Item extrapauta
Mensagem nº 90/2016 (nº 489/2016, na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. CARLOS ALBERTO SIMAS MAGALHÃES, Ministro de Primeira Classe do Quadro
Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil na República do Paraguai. Aprovada, após Parecer nº 995/2016-CRE (votação nominal)..................................
1.3.3 – Item 1
Substitutivo da Câmara nº 15/2015, ao Projeto de Lei do Senado nº 386/2012-Complementar (nº
366/2013-Complementar, na Câmara dos Deputados), do Senador Romero Jucá, que altera a Lei Complementar nº 116, de 2003 (sobre ISS); a Lei nº 8.429, de 1992 (sobre improbidade administrativa); e a Lei Complementar nº
63, de 1990 (sobre arrecadação de impostos de competência dos Estados, pertencentes aos Municípios). Aprovado
(votação nominal).................................................................................................................................................................................
Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 386/2012-Complementar (Parecer nº 996/2016-CDIR). Aprovada. À sanção................................................................................................................................................................................................
1.3.4 – Item 2
Projeto de Lei da Câmara nº 54/2016-Complementar (nº 257/2016-Complementar, na Câmara dos Deputados), que estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal;
e altera a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001. Aprovado o Substitutivo (Emenda nº 26-PLEN), após Parecer
nº 997/2016-PLEN, proferido pelo Senador Armando Monteiro, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos; Emendas nºs 9 a 25-PLEN e Requerimentos nºs 959 a 962/2016 (votação nominal). ...............................
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 54/2016-Complementar (Parecer nº 998/2016-CDIR). Substitutivo definitivamente adotado. À Câmara dos Deputados......
1.3.5 – Item 3
Projeto de Lei do Senado nº 186/2014, do Senador Ciro Nogueira, que dispõe sobre a exploração de jogos de
azar em todo o território nacional. Lidos os Requerimentos nºs 967 e 968/2016...............................................................
1.3.6 – Convocação de sessão
Convocação de sessão deliberativa do Congresso Nacional para amanhã, às 11 horas, no Plenário da Câmara
dos Deputados, destinada à leitura de expedientes, apreciação de vetos e projetos de lei..............................................
1.3.7 – Item 3 (continuação)
Projeto de Lei do Senado nº 186/2014, do Senador Ciro Nogueira, que dispõe sobre a exploração de jogos
de azar em todo o território nacional. Retirado da pauta, para oitiva da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (votação nominal)...................................................................................................................................................................
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1.3.8 – Item 6
Projeto de Lei do Senado nº 280/2016, do Senador Renan Calheiros, que define os crimes de abuso de autoridade e dá outras providências. Retirado da pauta, para oitiva da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, após Requerimentos nºs 971 a 973-A/2016......................................................................................................................
1.3.9 – Item 5
Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2015, tendo como primeira signatária a Senadora Gleisi Hoffmann,
que altera a Constituição Federal para vedar a vinculação remuneratória automática entre subsídios de agentes públicos. Proferido o Parecer nº 1.019/2016-PLEN, pelo Senador Vicentinho Alves, em substituição à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania; e lidos Emenda nº 18-PLEN e Requerimento nº 975/2016. Apreciação
adiada................................................................................................................................................................................................................
1.3.10 – Item extrapauta
Parecer nº 992/2016, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 107/2016 (nº 633/2016,
na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. DÉCIO
FABRICIO ODDONE DA COSTA para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis. Aprovado (votação nominal).................................................................................................................................
1.3.11 – Item extrapauta
Parecer nº 993/2016, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 108/2016 (nº 634/2016,
na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. FELIPE
KURY para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Aprovado
(votação nominal)..........................................................................................................................................................................................
1.3.12 – Item extrapauta
Mensagem nº 98/2016 (nº 535/2016, na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. VILMAR ROGEIRO COUTINHO JUNIOR, Ministro de Segunda Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República
Democrática de São Tomé e Príncipe. Aprovada, após Parecer nº 1.020/2016-CRE (votação nominal)...................
1.3.13 – Item extrapauta
Mensagem nº 99/2016 (nº 582/2016, na origem), do Presidente da República, que submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Sr. LUIZ FELIPE MENDONÇA FILHO, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil no Estado da Cidade do Vaticano e, cumulativamente, na Ordem Soberana e Militar de Malta. Aprovada,
após Parecer nº 1.021/2016-CRE (votação nominal).....................................................................................................................
1.3.14 – Item 8
Projeto de Lei da Câmara nº 177/2015 (no 5.559/2009, na Câmara dos Deputados), que altera o inciso V
da Lei nº 8.313, de 1991, com fins de apoio à promoção de destinos e produtos turísticos brasileiros. Aprovado. À
sanção.......................................................................................................................................................................................................
1.3.15 – Item 9
Proposta de Emenda à Constituição nº 50/2016, tendo como primeiro signatário o Senador Otto Alencar,
que altera o § 7º do art. 225 da Constituição Federal, para permitir a realização das manifestações culturais registradas como patrimônio cultural brasileiro que não atentem contra o bem-estar animal. Transcorrida a discussão em
primeiro turno...............................................................................................................................................................................................
1.3.16 – Apreciação de requerimentos
Nºs 963 e 974/2016, da Senadora Kátia Abreu. Aprovados...............................................................................................
1.3.17 – Eleição dos membros do Senado Federal para compor a Comissão Representativa do Congresso Nacional para o período de 23 do corrente a 1º de fevereiro próximo, conforme as indicações das
Lideranças Partidárias...............................................................................................................................................................................
1.3.18 – Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 157/2015 , que susta a aplicação da Orientação Normativa “ON-GEADE-002-01”
aprovada pela Portaria nº 162, de 21.09.2001 e todos os processos administrativos demarcatórios que tenham utilizado esta orientação normativa, desde sua publicação. Aprovado o Substitutivo (Emenda nº 1-CCJ) (Prejudicado
o Projeto de Decreto Legislativo nº 157/2015)....................................................................................................................................
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo nº 157/2015
(Parecer nº 1.022/2016-CDIR). Substitutivo definitivamente adotado. À Câmara dos Deputados........................
1.3.19 – Item extrapauta
Projeto de Lei da Câmara nº 211/2015 (nº 1.689/2015, na Casa dos Deputados), do Deputado Dr. Jorge Silva,
que institui o Dia Nacional do Psicólogo. Aprovado. À sanção......................................................................................................
1.3.20 – Item extrapauta
Substitutivo da Câmara nº 16/2015, ao Projeto de Lei do Senado nº 517/2019 (nº 2.387/2011, na Câmara
dos Deputados), que altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que “dispõe sobre a forma e a apresentação dos
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Símbolos Nacionais, e dá outras providências”, para determinar que o Hino Nacional seja executado na abertura das
competições esportivas nacionais que especifica. Aprovado. À sanção.......................................................................................
1.3.21 – Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 81/2016 (nº 7/2016, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Defesa da Concorrência do MERCOSUL, assinado em Foz de Iguaçu, em 16 de dezembro de 2010.
Aprovado. À promulgação........................................................................................................................................................................
1.3.22 – Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 82/2016 (nº 86/2015, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo-Quadro entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai
para Intercâmbio de Informações e Cooperação em Segurança Pública, assinado em Montevidéu, em 30 de maio
de 2011. Aprovado. À promulgação......................................................................................................................................................
1.3.23 – Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 83/2016 (nº 124/2015, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre a Concessão de Visto para Estudantes Nacionais dos Estados Membros da Comunidade de Países
de Língua Portuguesa - CPLP, assinado em Lisboa, em 2 de novembro de 2007. Aprovado. À promulgação...........
1.3.24 – Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 84/2016 (nº 84/2016, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica sobre Transferência de Pessoas Condenadas, assinado em Bruxelas, no dia 4 de outubro de 2009. Aprovado. À promulgação.............................................................................
1.3.25 – Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 89/2016, que susta, em parte, a Resolução nº 400 de 13 de dezembro de 2016
da Agência Nacional de Aviação Civil-ANAC, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo. Aprovado,
após Parecer nº 1023/2016-PLEN (Prejudicados os Projetos de Decreto Legislativo nºs 90 e 91/2016) ..................
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 89/2016 (Parecer nº 1.023-A/2016-CDIR). Aprovada.
À Câmara dos Deputados............................................................................................................................................................................
1.3.26 – Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 85/2016 (nº 153/2015, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai sobre Residência Permanente com o
Objetivo de Alcançar a Livre Circulação de Pessoas, assinado em Brasília, em 9 de julho de 2013. Aprovado. À promulgação..........................................................................................................................................................................................................
1.3.27 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Considerações sobre denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra S. Exª........................
1.3.28 – Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 86/2016 (nº 187/2015, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
Convenção Relativa à Citação, Intimação e Notificação no Estrangeiro de Documentos Judiciais e Extrajudiciais em
Matéria Civil e Comercial, assinada em Haia, em 15 de novembro de 1965. Aprovado. À promulgação..........................
1.3.29 – Matérias recebidas da Câmara dos Deputados
Projeto de Lei de Conversão nº 33/2016 (proveniente da Medida Provisória nº 745/2016), que autoriza o
Banco do Central do Brasil a adquirir papel-moeda e moeda metálica fabricados fora do País por fornecedor estrangeiro.................................................................................................................................................................................................................
Projeto de Lei de Conversão nº 34/2016 (proveniente da Medida Provisória nº 746/2016), que altera as Leis
nºs 9.394, de 1996 (diretrizes e bases da educação) e 11.494, de 2007 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica); a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; revoga a Lei nº 11.161, de 2005; e institui a Política de
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral...............................................................................
1.3.30 – Item extrapauta
Projeto de Lei da Câmara nº 203/2015 (nº 3.778/2012, na Câmara dos Deputados), da Deputada Iracema
Portella, que dispõe sobre as embalagens destinadas ao acondicionamento de produtos hortícolas in natura. Aprovado o Substitutivo (Emenda nº 1-PLEN).........................................................................................................................................
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Projeto de Lei da Câmara nº 203/2015 (Parecer nº
1.024/2016-CDIR). Substitutivo definitivamente adotado. À Câmara dos Deputados.................................................
1.4 – ENCERRAMENTO.....................................................................................................................................................................
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Nº 57/2016 (nº 1.085/2016, na origem), que encaminha cópia do Acórdão nº 2.973/2016 (TC 008.368/2016-3)...
Nº 1.096/2016, na origem, que registra recebimento de cópia do Requerimento nº 876/2016, do Senado Federal....................................................................................................................................................................................................................................
2.1.2 – Comunicações
Do Senador Sérgio Petecão, de participação de S. Exª em missão realizada no período de 23 a 27 de outubro último.........................................................................................................................................................................................................
Do Senador Humberto Costa, de participação de S. Exª em missão realizada no período de 17 a 19 de novembro último.................................................................................................................................................................................................
Do Senador José Medeiros, de participação de S. Exª em missão realizada no período de 5 a 7 do corrente......
Da Comissão Senado do Futuro, que encaminha os Relatórios nºs 17 e 18/2016, sobre de avaliação de políticas públicas quanto à política nacional e atividades de cooperação internacional. (Ofícios nºs 223 e 224/2016)
(vide item 3.1)................................................................................................................................................................................................
Da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que encaminha o Relatório nº 19/2016, sobre a
avaliação de Políticas Públicas do Poder Executivo em 2016 - Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional.
(Ofício nº 140/2016) (vide item 3.2)....................................................................................................................................................
Da Comissão de Assuntos Sociais, que encaminha os Relatórios nºs 20 e 21/2016, sobre a avaliação de
Políticas Públicas do Poder Executivo em 2016- Benefícios Previdenciários; e avaliação de Políticas Públicas do
Poder Executivo em 2016 - Receitas e despesas da Previdência Social no exercício de 2015, com vista à apuração
dos resultados: superávit ou déficit. (Ofícios nºs 133 e 134/2016) (vide item 3.3)............................................................
2.1.3 – Discurso encaminhado à publicação
SENADORA ANGELA PORTELA - Registro de incidente contra jornalista em Roraima e defesa de investigação
sobre suposta violência política no estado...........................................................................................................................................
2.1.4 – Documento encaminhado à publicação
Senador Renan Calheiros.................................................................................................................................................................
2.1.5 – Matérias recebidas da Câmara dos Deputados
Substitutivo da Câmara nº 7/2016 ao Projeto de Lei do Senado nº 288/2013 (nº 2.516/2015, na Câmara dos
Deputados), que institui a Lei de Migração............................................................................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 87/2016 (nº 165/2015, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal
Democrática da Etiópia, assinado em Adis Abeba, em 23 de abril de 2012....................................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 88/2016 (nº 434/2016, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Ajuste Complementar Técnico ao Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Italiana sobre Cooperação em Matéria de Defesa, Relacionado à Cooperação no Campo Aeroespacial, firmado em
Roma, em 30 de setembro de 2014. Abertura do prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, aos Projetos de Decreto Legislativo nºs 87 e
88/2016.............................................................................................................................................................................................................
Projeto de Lei de Conversão nº 33/2016 (proveniente da Medida Provisória nº 745/2016), que autoriza o
Banco do Central do Brasil a adquirir papel-moeda e moeda metálica fabricados fora do País por fornecedor estrangeiro.................................................................................................................................................................................................................
Projeto de Lei de Conversão nº 34/2016 (proveniente da Medida Provisória nº 746/2016), que altera as Leis
nºs 9.394, de 1996 (diretrizes e bases da educação) e 11.494, de 2007 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica); a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; revoga a Lei nº 11.161, de 2005; e institui a Política de
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. .............................................................................
2.1.6 – Mensagem do Presidente da República
Nº 109/2016 (nº 642/2016, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. MARCELO VINAUD PRADO para ser reconduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres...
2.1.7 – Ofício da Câmara dos Deputados
Nº 173/2016, na origem, que comunica o envio à sanção do Projeto de Lei do Senado nº 192/2008...............
2.1.8 – Ofício do Ministro de Estado da Defesa
Nº 23.301/2016, em resposta ao Requerimento nº 487/2016, do Senador José Medeiros.....................................
2.1.9 – Pareceres
Nº 992/2016, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 107/2016..................................
Nº 993/2016, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 108/2016..................................
Nºs 999 a 1.002/2016, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; de Assuntos Econômicos; e de Agricultura e Reforma Agrária, respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 258/2010. Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso para que o referido projeto seja apreciado pelo Plenário (Ofício nº 349/2016-CRA)................
Nºs 1.003 e 1.004/2016, das Comissões de Assuntos Econômicos e de Agricultura e Reforma Agrária, respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 504/2013. Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso para que o referido projeto seja apreciado pelo Plenário (Ofício nº 348/2016-CRA)......
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Nºs 1.005 e 1.006/2016, das Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
e de Agricultura e Reforma Agrária, respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 268/2014 (tramita em
conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 382/2014). Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso para que o referido projeto seja apreciado pelo Plenário (Ofício nº 344/2016-CRA)............
Nº 1.007/2016, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 524/2015.
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso para que o referido projeto seja apreciado pelo Plenário (Ofício nº 345/2016-CRA)...............................................................................................................................
Nº 1.008/2016, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 672/2015.
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso para que o referido projeto seja apreciado pelo Plenário (Ofício nº 346/2016-CRA)...............................................................................................................................
Nºs 1.009 e 1.010/2016, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 146/2007............................
Nºs 1.011 a 1.013/2016, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Assuntos Sociais, respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 200/2015.............................................................................................................................................................................................
Nº 1.014/2016, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 171/2016. Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso para que os Projetos de Lei do Senado
nºs 146/2007; 200/2015; e171/2016 sejam apreciados pelo Plenário (Ofícios nºs 123/2016-CCJ; 131 e
132/2016-CAS).....................................................................................................................................................................................
Nº 1.015/2016, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
218/2015. Abertura do prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas, perante a Mesa, ao referido projeto.....................................................................................................................................................................................................
Nºs 1.016 a 1.018/2016, das Comissões de Educação, Cultura e Esporte; de Direitos Humanos e Legislação
Participativa; e de Assuntos Sociais, respectivamente, sobre o Substitutivo da Câmara nº 13/2015 ao Projeto de
Lei do Senado nº 264/2010.........................................................................................................................................................................
Nº 1.025/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 939/2003........................................................................................................................................................
Nº 1.026/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 175/2014........................................................................................................................................................
Nº 1.027/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 16/2015...........................................................................................................................................................
Nº 1.028/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 27/2015...........................................................................................................................................................
Nº 1.029/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 29/2015...........................................................................................................................................................
Nº 1.030/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 82/2015...........................................................................................................................................................
Nº 1.031/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 115/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.032/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 132/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.033/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 133/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.034/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 137/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.035/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 141/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.036/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 144/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.037/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 147/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.038/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 165/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.039/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 218/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.040/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 245/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.041/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 247/2015........................................................................................................................................................
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Nº 1.042/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 249/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.043/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 250/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.044/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 262/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.045/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 265/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.046/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 266/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.047/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 268/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.048/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 273/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.049/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 291/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.050/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 313/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.051/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 331/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.052/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 344/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.053/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 356/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.054/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 359/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.055/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 361/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.056/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 366/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.057/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 371/2015........................................................................................................................................................
Nº 1.058/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 33/2016...........................................................................................................................................................
Nº 1.059/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 34/2016...........................................................................................................................................................
Nº 1.060/2016, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 35/2016. Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso para
que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 939/2003; 175/2014; 16, 27, 29, 82, 115, 132, 133, 137, 141,
144, 147, 165, 218, 245, 247, 249, 250, 262, 265, 266, 268, 273, 291, 313, 331, 344, 356, 359, 361, 366 e
371/2015; 33, 34 e 35/2016 sejam apreciados pelo Plenário (Memorandos nºs 155 e 158/2016-CCT)........
Nº 1.061/2016, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 435/2012.
Inclusão em Ordem do Dia, oportunamente, do Projeto de Lei do Senado nºs 435/2012 a fim de ser declarado prejudicado.........................................................................................................................................................................................
Nº 1.062/2016, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 10/2015............
Nº 1.063/2016, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 222/2015..........
Nº 1.064/2016, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
42/2016....................................................................................................................................................................................................
Nº 1.065/2016, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
46/2016...................................................................................................................................................................................
Nº 1.066/2016, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
50/2016...................................................................................................................................................................................
Nº 1.067/2016, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 52/2016
Abertura do prazo de cinco dias úteis para apresentação de emendas, perante a Mesa, aos Projetos de Lei
da Câmara nºs 10 e 222/2015; e 42, 46, 50 e 52/2016..................................................................................................
2.1.10 – Projetos de Decreto Legislativo
Nº 89/2016, do Senador Humberto Costa, que susta, em parte, a Resolução nº 400 de 13 de dezembro de 2016
da Agência Nacional de Aviação Civil-ANAC, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo............................
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Nº 90/2016, da Senadora Vanessa Grazziotin, que susta os efeitos dos arts. 13 e 14 da Resolução nº 400, de 13
de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que “dispõe sobre Condições Gerais de Transporte
Aéreo”...............................................................................................................................................................................................................
Nº 91/2016, do Senador José Medeiros, que susta os artigos 13 a 17 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro
de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC........................................................................................................................
2.1.11 – Projetos de Lei do Senado
Nº 466/2016, do Senador Paulo Paim, que dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do Oficial do Ministério
Público................................................................................................................................................................................................................
Nº 467/2016-Complementar, do Senador Ivo Cassol, que Altera a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que
dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências, para limitar os juros de empréstimos na modalidade de cheque especial..............................................
Nº 468/2016, do Senador Zeze Perella, que acrescenta ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003) medidas urgentes de proteção para os casos de violência doméstica contra o idoso.....................................................
Nº 469/2016, do Senador Deca, que altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e a Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, para disciplinar o instituto da multipropriedade.............................................................................................
2.1.12 – Requerimentos
Nº 953/2016, do Senador Vicentinho Alves, de voto de aplauso e congratulações ao Sr. Felipe Fraga..............
Nº 954/2016, do Senador Vicentinho Alves, de voto de aplauso e congratulações ao Sr. Lucas Rodrigues.....
Nº 955/2016, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, de informações ao Ministro de Estado da Educação...................................................................................................................................................................................................................
Nº 956/2016, do Senador Roberto Requião, de informações ao Ministro de Estado da Justiça............................
Nº 957/2016, do Senador Paulo Paim, de homenagens de pesar pelo falecimento de Dom Paulo Evaristo
Arns.....................................................................................................................................................................................................................
Nº 958/2016, do Senador Pedro Chaves e outros Senadores, de realização de sessão especial, em 6 de março
próximo, destinada a homenagear o centenário do Sr. Manoel de Barros...............................................................................
Nº 963/2016, da Senadora Kátia Abreu e dos Senadores Vicentinho Alves e Ataídes de Oliveira, de criação
de comissão temporária externa destinada a averiguar e fiscalizar a situação de emergência e o caos nos hospitais públicos no Tocantins...........................................................................................................................................................................
Nº 964/2016, do Senador Eduardo Braga, de homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Phelippe Daou...
Nº 965/2016, do Senador Omar Aziz, de homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Phelippe Daou...........
Nº 966/2016, do Senador Eduardo Amorim e outros Senadores, de realização de sessão especial, em 9 de
março próximo, destinada a homenagear o Dia Mundial do Rim................................................................................................
Nº 969/2016, do Senador Tasso Jereissati e outros Senadores, de homenagens de pesar pelo falecimento
de Dom Paulo Evaristo Arns.......................................................................................................................................................................
Nº 970/2016, do Senador Deca, de retirada em caráter definitivo do Projeto de Lei do Senado nº 410/2016.
Deferido............................................................................................................................................................................................................
Nº 974/2016, da Senadora Kátia Abreu, de prorrogação do prazo da Comissão Temporária Externa destinada
a averiguar e fiscalizar a situação de emergência e o caos nos hospitais públicos no Tocantins.....................................
Nº 976/2016, do Senador José Medeiros, de informações ao Ministro de Estado dos Transportes, Portos e
Aviação Civil.....................................................................................................................................................................................................
2.1.13 – Substitutivo definitivamente adotado
Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 4/2015, da Mesa do Senado Federal, que institui no âmbito do Senado Federal a Medalha Nise Magalhães da Silveira e dá outras providências. À promulgação...........................................
2.2 – DELIBERAÇÕES DA ORDEM DO DIA
2.2.1 – Mensagem nº 100/2016
Lista de votação..................................................................................................................................................................................
2.2.2 – Mensagem nº 90/2016
Lista de votação..................................................................................................................................................................................
2.2.3 – Substitutivo da Câmara nº 15/2015, ao Projeto de Lei do Senado nº 386/2012-Complementar
Redação final (Parecer nº 996/2016-CDIR).................................................................................................................................
Lista de votação..................................................................................................................................................................................
2.2.4 – Projeto de Lei da Câmara nº 54/2016-Complementar
Parecer nº 997/2016-PLEN...............................................................................................................................................................
Emendas nºs 9 a 25-PLEN................................................................................................................................................................
Requerimentos nºs 959 a 962/2016.............................................................................................................................................
Redação do vencido (Parecer nº 998/2016-CDIR)...................................................................................................................
Listas de votação.................................................................................................................................................................................
2.2.5 – Projeto de Lei do Senado nº186/2014
Requerimentos nºs 967 e 968/2016.............................................................................................................................................
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Lista de votação..................................................................................................................................................................................
2.2.6 – Projeto de Lei do Senado nº 280/2016
Requerimentos nºs 971 a 973-A/2016........................................................................................................................................
2.2.7 – Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2015
Parecer nº 1.019/2016-PLEN...........................................................................................................................................................
Emenda nº 18-PLEN...........................................................................................................................................................................
Requerimento nº 975/2016.............................................................................................................................................................
2.2.8 – Parecer nº 992/2016
Lista de votação..................................................................................................................................................................................
2.2.9 – Parecer nº 993/2016
Lista de votação..................................................................................................................................................................................
2.2.10 – Mensagem nº 98/2016
Lista de votação..................................................................................................................................................................................
2.2.11 – Mensagem nº 99/2016
Lista de votação..................................................................................................................................................................................
2.2.12 – Projeto de Lei da Câmara nº 177/2015
Matéria aprovada................................................................................................................................................................................
2.2.13 – Projeto de Decreto Legislativo nº 157/2015
Redação do vencido (Parecer nº 1.022/2016)...........................................................................................................................
2.2.14 – Projeto de Lei da Câmara nº 211/2015
Matéria aprovada................................................................................................................................................................................
2.2.15 – Substitutivo da Câmara nº 16/2015, ao Projeto de Lei do Senado nº 517/2019
Matéria aprovada................................................................................................................................................................................
2.2.16 – Projeto de Decreto Legislativo nº 81/2016
Matéria aprovada................................................................................................................................................................................
2.2.17 – Projeto de Decreto Legislativo nº 82/2016
Matéria aprovada................................................................................................................................................................................
2.2.18 – Projeto de Decreto Legislativo nº 83/2016
Matéria aprovada................................................................................................................................................................................
2.2.19 – Projeto de Decreto Legislativo nº 84/2016
Matéria aprovada................................................................................................................................................................................
2.2.20 – Projeto de Decreto Legislativo nº 89/2016
Redação Final (Parecer nº 1.023-A/2016-CDIR)........................................................................................................................
2.2.21 – Projeto de Decreto Legislativo nº 85/2016
Matéria aprovada................................................................................................................................................................................
2.2.22 – Projeto de Decreto Legislativo nº 86/2016
Matéria aprovada................................................................................................................................................................................
2.2.23 – Projeto de Lei da Câmara nº 203/2015
Redação do vencido (Parecer nº 1.024/2016-CDIR)...............................................................................................................
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PARTE III

3 – SUPLEMENTOS À PRESENTE EDIÇÃO
3.1 – COMISSÃO SENADO DO FUTURO
Relatórios nºs 17 e 18/2016 (Suplemento “A”)
3.2 – COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
Relatório nº 19/2016 (Suplemento “B”)
3.3 – COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Relatórios nºs 20 e 21/2016 (Suplemento “C”)
3.4 – RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADE LEGISLATIVA (DEZEMBRO/2016) (Suplemento “D”)
3.5 – ATAS DE COMISSÕES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL (Suplemento “E”)
3.6 – ATAS DE COMISSÕES TEMPORÁRIAS DO SENADO FEDERAL (Suplemento “F”)
3.7 – PROGRAMA SENADO JOVEM BRASILEIRO - 2016 (Suplemento “G”)
4 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL...........................................................................................................................
5 – COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA...............................................................................................................................
6 – LIDERANÇAS...............................................................................................................................................................................
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7 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS................................................................................................................................................
8 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO........................................................................................................
9 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES..........................................................................................
10 – CONSELHOS E ÓRGÃOS......................................................................................................................................................
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197ª Sessão, Deliberativa Extraordinária,
em 14 de Dezembro de 2016
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Jorge Viana



(Inicia-se a sessão às 16 horas e 4 minutos e encerra-se às 23 horas e 2 minutos.)
É o seguinte o registro de comparecimento:

REGISTRO DE COMPARECIMENTO E VOTO
Senado Federal
55 a Legislatura
2 Sessão Legislativa Ordinária
197 Sessão Deliberativa Extraordinária, às 16 horas
Período: 14/12/2016 07:00:00 até 14/12/2016 23:10:00

Presença Voto

Partido

UF Nome Senador

PSDB

MG

Aécio Neves

X

X

P SDB

SP

Aloysio Nunes

X

X

PV

PR

Álvaro Dias

X

X

PP

RS

Ana Amélia

X

X

PT

RR

Ângela Portela

X

X

PSDB

MG

Antonio Anastasia

X

X

PSB

SE

Antonio C Valadares

X

X

PTB

PE

Armando Monteiro

X

X

PSDB

TO

Ataídes Oliveira

X

X

PP

AL

Benedito de Lira

X

X

PR

MT

Cidinho Santos

X

X

PP

PI

Ciro Nogueira

X

X

PP S

DF

Cristovam Buarque

X

X

PSDB

Sc

Dalírio Beber

X

X

PMDB

SC

Dário Berger

X

X

DEM

AP

Davi Alc olumbre

X

X

PSDB

PB

Deca

X

X

PMDB

MA

Edison Lobão

X

X

P SC

SE

Eduardo Amorim

X

X

PMDB

AM

Eduardo Braga

X

X

PTB

PI

Elmano Férrer

X

X

PMDB

CE

Eunício Oliveira

X

X

Emissão 14/12/2016 23:06:41
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Presença Voto

Partido

UF Nome Senador

PT

RN

Fáti ma Bezerra

X

X

PSB

PE

Fern ando Coelho

X

X

PTC

AL

Fernando Collor

X

X

PSDB

PA

Flexa Ribeiro

X

X

PMDB

RN

Garibaldi Alves Filho

X

X
X

PP

AC

Gladson Cameli

X

PT

PR

Gleisi Hoffmann

X

X

PMDB

DF

Héli o Jo sé

X

X

PT

PE

Humberto Costa

X

X

PP

RO

Iv o Casso l

X

X

PMDB

PA

Jader Barbalho

X

X

PMDB

MA

João Alberto Souza

X

X

PSB

AP

Jo ão Capiberi be

X

X

PT

AC

Jorge Viana

X

X

DEM

RN

José Agripino

X

X

PSDB

SP

José Aníbal

X

X

PMDB

PB

José M aranh ão

X

X

PSD

MT

José Medeiros

X

X

PT

CE

José Pimentel

X

X

PMDB

TO

Kátia Abreu

X

X
X

PDT

RS

Lasier Martin s

X

PSB

BA

Lídice da Mata

X

X

PT

RJ

Lin dbergh Fari as

X

X

PSB

GO

Lúc i a V âni a

X

X

PR

ES

Magno Malta

X

X

PMDB
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do art. 241 do
Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal. (Vide item 2.1 do sumário)
Eu registro, com muita satisfação, a honrosa presença no plenário do Senado Federal do Governador do
Estado do Rio de Janeiro, Pezão, e do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Sartori. Uma honra muito
grande tê-los aqui no Senado.
Nós vamos fazer como fazemos sempre: vamos apreciar uma autoridade e, durante a apreciação, vamos
conceder a palavra à Senadora Ana Amélia e, em seguida, ao Senador Eduardo Amorim.
Mensagem nº 100, pela qual o Senhor Presidente da República submete à apreciação do Senado a
indicação da Srª Maria Laura da Rocha, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na Hungria.
(É a seguinte a matéria apreciada:
MENSAGEM Nº 100, DE 2016
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 100, de 2016, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Senado a indicação da Srª Maria Laura da Rocha, Ministra de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixadora do Brasil na Hungria.) (Parecer nº 994/2016-CRE)
Eu faço um apelo aos Senadores que estão em outras dependências da Casa para que venham ao
plenário. Nós estamos começando a Ordem do Dia. É muito importante a presença de todos, para que nós
possamos evoluir na apreciação da nossa pauta.
Nós, ontem, tivemos um bom rendimento. Votamos, Senador Cidinho, matérias importantíssimas. E hoje
nós pretendemos retomar o ritmo de ontem para que possamos novamente votar matérias interessantes.
Nós estamos apreciando a Mensagem nº 100, pela qual o Senhor Presidente da República submete a
indicação da Srª Maria Laura da Rocha para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na Hungria, Senador
Armando Monteiro.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Ana Amélia, com a palavra V. Exª. (Pausa.)
Eu queria registrar, sem interromper ainda a Senadora Ana Amélia, a presença do Prefeito de Poço Verde,
Iggor, do Estado de Sergipe, e de Pedro Balbino, Prefeito de Tomar do Geru.
Senadora Ana Amélia, com a palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS. Para uma comunicação
inadiável. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores,
nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria fazer uma saudação especial
ao Governador do meu Estado, José Ivo Sartori, e ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, Pezão, que
acompanham a votação do projeto de securitização dos Estados, que é uma matéria relevante. Começamos
ontem e possivelmente hoje vamos concluir a votação de uma matéria que interessa muito aos Estados. Espero
que essa matéria não seja contaminada pelo interesse pessoal, mas pelo interesse institucional e federativo
numa matéria dessa grandeza. Então, penso que será produtiva a tarde de hoje.
Sr. Presidente Renan Calheiros, Srs. Senadores, nós temos uma forma de responder à crise. Nós ontem
demos uma resposta à sociedade sobre como se resolve a crise. A crise se resolve trabalhando, Senador Renan
Calheiros. E ontem esta Casa o demonstrou, com a aprovação, em segundo turno, da PEC nº 55, que trata de
estabelecer limite para gastos públicos do Governo Federal, da União – portanto, nada a ver, nada impacta nos
Estados e Municípios, que já têm o cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Muitos dos que combateram a Lei de Responsabilidade Fiscal talvez hoje façam um mea-culpa,
entendendo a necessidade dessa lei. Muitos daqueles que combateram também o que foi feito na economia
brasileira para a estabilização econômica, o Plano Real, combateram ferozmente aquilo e hoje talvez estejam
convencidos de que eram medidas necessárias, e a estabilização aconteceu.
Então, sempre a inovação assusta, sobretudo aquelas pessoas que não querem mudar o status quo ou
que têm outros motivos que não a racionalidade das contas públicas, a matemática, a gestão de qualidade.
E o que nós ontem produzimos aqui significa uma resposta adequada à crise que nós estamos vivendo.
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É uma crise de várias naturezas. Não me cabe aqui voltar a discuti-la. Portanto, nós aqui cumprimos essa
missão. Penso que vamos continuar hoje.
A Comissão de Assuntos Sociais hoje, sob o comando do Senador Edison Lobão, aprovou vários projetos
importantes. Um deles, relevante para a ciência brasileira, para os pesquisadores brasileiros, foi o PLS nº 200,
cuja autoria é compartilhada pelo Senador Walter Pinheiro e pelo Senador Moka, com a minha modesta
contribuição.
Esse projeto tem um alcance extraordinário, primeiro, para os pacientes portadores de câncer, de
Alzheimer ou de outras doenças, que poderão ter a esperança, a expectativa de um tratamento adequado
e moderno a essas enfermidades graves. E, claro, o nosso desejo é também a cura dessas mesmas doenças.
Terão um grande benefício os nossos pesquisadores. Maria Lúcia Pecoraro, uma pesquisadora paulista
que, para fugir da burocracia, foi para os Estados Unidos, uma PhD na área da Ciência Médica, está há 13 anos
nos Estados Unidos e um dia me disse: “Senadora, quando esse projeto estiver em vigor e for aprovado, eu
voltarei para o meu País”.
O caso de Maria Lúcia Pecoraro, essa paulista extraordinária, uma cientista, uma pesquisadora, não é
isolado. São vários os casos de pesquisadores brasileiros que estão pelo mundo afora, Senador Moka, fazendo
pesquisa clínica porque saíram assustados da burocracia.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – E, pelo fato simples de a
esse projeto, a essa iniciativa ter sido dado andamento, os órgãos responsáveis pelo registro das pesquisas
começaram a trabalhar com maior celeridade.
Eu quero agradecer aqui, publicamente, ao Senador Otto Alencar, médico renomado, ortopedista, um
combativo Senador, representante da Bahia aqui, que cuidou, com uma precisão cirúrgica – apenas para usar
aquilo que está relacionado diretamente ao trabalho do Senador Otto Alencar, ao trabalho primoroso que
ele fez, com espírito republicano, com responsabilidade científica na aprovação desse projeto, o PLS 200, que
trata da pesquisa clínica –, e a todos aqueles que contribuíram nas audiências públicas para que chegássemos
a esse termo. Agora, a matéria vai à Câmara dos Deputados.
Quero dizer que tudo o que foi aprovado ontem aqui, em relação não só ao teto dos gastos públicos,
mas à Lei das Licitações, à questão do subteto, do teto do serviço público...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – ... para que nós, aqui,
respondêssemos adequadamente às questões relacionadas à crise que estamos vivendo. Penso que foi um
dia em que, podemos dizer, fomos dormir com o dever cumprido, com o que foi feito.
O Senador Moka queria falar, e eu já me despeço com essa manifestação do Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (PMDB - MS) – Apenas e tão somente para parabenizar V. Exª pela iniciativa
e pela honra que me deu de subscrever, junto com o Senador Walter Pinheiro, um projeto tão importante
para a comunidade científica, sobretudo em um avanço, eu tenho certeza, com a aprovação desse projeto,
na chamada pesquisa clínica, que se vai desburocratizar. Nós vamos trazer para o Brasil mais investimento,
porque hoje, do jeito como está, o Brasil está perdendo investimento nessa área. As grandes indústrias de
fármacos estão procurando outros países que não tenham tanta burocracia. É claro que o projeto prevê
garantias, e o Senador Otto Alencar e os relatores foram muito rigorosos nisso. Tem que haver uma disciplina
e tem que haver toda uma sequência para, aí, então, a pesquisa chegar a um medicamento ou a outra droga.
Então, parabenizo V. Exª. O Senador Walter Pinheiro não está mais aqui, mas foi um que contribuiu e muito. E,
finalmente, saudando V. Exª, saúdo o Relator, pelo esforço que fez, o Senador Otto Alencar. Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Muito obrigada, Senador
Moka.
Por questão de justiça, preciso agradecer ao Senador Eduardo Amorim, que foi um Relator zeloso
também na Comissão de Constituição e Justiça, e o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que foi o Relator na
Comissão de Ciência e Tecnologia, desse projeto, o PLS 200, que saiu hoje do Senado Federal, indo para a
Câmara dos Deputados.
Eu acho que demos uma contribuição à ciência brasileira, mas, sobretudo, Senador Aloysio, aos
pacientes, que aguardam ter o direito à esperança de um tratamento para essas graves doenças, que são o
câncer, o Alzheimer e outas.
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Por fim, Senador Renan Calheiros, preciso, como jornalista que fui durante muitas décadas, agradecer
hoje o evento que aconteceu e, na pessoa da nossa querida Virgínia Galvez, a diretora da TV Senado, agradecer
a toda a equipe da TV Senado, a toda área de comunicação desta Casa.
A TV Senado tem sido a fonte do arquivo vivo da história do Senado brasileiro, da história política
brasileira. É muito agradável ver, nas emissoras comerciais, aquilo que é gravado nos pronunciamentos dos
Senadores sendo aproveitado; no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no Jornal da Record, está lá o selo da TV
Senado.
E, se a TV Senado não fizesse esse trabalho, que memória teríamos? Que memória teríamos desses
momentos dramáticos da vida nacional? Ou mesmo daqueles momentos mais agradáveis, de grandes vitórias
desta Casa, de grandes avanços na democracia, na economia, na ciência e em todos os outros?
A TV Senado hoje está de parabéns, e graças ao entendimento do Presidente da Casa, Senador Renan
Calheiros, de fazer os investimentos necessários para que a TV Senado tivesse condições técnicas e também
recursos humanos para prosseguir esse trabalho. Quero dizer que isso é extremamente valioso. Desde que
as primeiras comissões de inquérito começaram a se desenvolver aqui, a TV Senado ganhou fôlego e força
perante a sociedade brasileira na transmissão dos grandes eventos, acompanhada pelas TVs comerciais de
grande relevo.
Parabéns, Virgínia Galvez! Parabéns a toda equipe da TV Senado pelo acontecimento de hoje, com a
inauguração dos novos estúdios da nossa TV Senado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Amorim.
Peço aos Senadores e Senadoras que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário.
Nós vamos encerrar esta votação e começar a votar as matérias da Ordem do Dia, cuja ordem nós combinamos
ontem com os Srs. Senadores e com as Srªs Senadoras.
Eu queria comunicar, a exemplo do que fez a Senadora Ana Amélia, que hoje nós tivemos a satisfação de
inaugurar a TV Digital do Senado Federal. Ao longo dos últimos anos, o Senado fez um investimento de R$35
milhões, investimento que foi possível graças aos cortes que fizemos aqui, na administração da Casa. Isso vai
melhorar, sobretudo, a qualidade dos produtos, dos programas e dar muito mais agilidade à TV Senado.
Senador Amorim, com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco Moderador/PSC - SE. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, agora
digitalizada, e todos que nos acompanham pelas redes sociais, o número de pacientes com doença renal
crônica no nosso País está crescendo e, pela grande mudança epidemiológica, demográfica e nutricional
nos últimos 30 anos, lamentavelmente, continuará aumentando. Este fato interfere diretamente na vida dos
pacientes e de suas famílias, no Sistema Único de Saúde e em todas as esferas de governo.
No início deste ano, eu, a Senadora Ana Amélia, o Presidente da Associação Brasileira dos Centros de
Diálise e Transplante e o Presidente da Federação Nacional de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil
estivemos em audiência com o Ministro da Saúde – à época – Marcelo Castro, com o objetivo de ampliar o
debate e buscar soluções no tocante aos problemas enfrentados por doentes renais crônicos, a exemplo da
defasagem dos repasses do Sistema Único de Saúde para clínicas de hemodiálise.
Sr. Presidente, semana passada, em meu gabinete, recebi o atual Presidente da ABCDT, Dr. Luis Carlos
Pereira, e o tesoureiro da instituição, Dr. Leonardo Barberes, e, com grande tristeza e preocupação, fiquei
sabendo que, de fato, nada mudou; muito pelo contrário.
Para que as senhoras e senhores tenham uma ideia da dimensão do problema, a defasagem financeira
em relação ao que é pago e o custo efetivo da sessão de hemodiálise chega atualmente a mais de 30%.
Entretanto, como se isso não bastasse, a situação é agravada pelos constantes atrasos no repasse do pagamento
da terapia renal substitutiva pelos gestores estaduais e municipais às clínicas.
Sou médico e sei que a carência na área da saúde é muito grande. Diariamente, milhares de pacientes
procuram atendimento adequado e, lamentavelmente, o que a maioria encontra é uma espera de meses por
uma consulta. Em alguns casos, chegam a esperar anos em uma fila para ter atendimento especializado.
Entretanto, Sr. Presidente, colegas Senadores, nos serviços de diálise a realidade costuma ser um
pouco diferente. Isso, porque os pacientes renais crônicos são atendidos, em sua grande maioria, em clínicas
particulares que prestam serviço ao SUS e são muito bem reguladas pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa.
Sem dúvida, é necessário que a legislação seja realmente rigorosa, uma vez que o tratamento de hemodiálise
é muito sensível e sem a estrutura necessária os pacientes podem vir a óbito.
No entanto, Srªs e Srs. Senadores, a manutenção de toda a estrutura de uma clínica de hemodiálise é
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extremamente onerosa, pois, além do quadro de funcionários composto por médicos, enfermeiros, psicólogos,
nutricionistas, assistente social, técnicos de enfermagem, administradores e profissionais de serviços gerais, a
maioria da matéria-prima e dos equipamentos são importados e, obviamente, seguem a variação de câmbio
da moeda norte-americana.
Como não poderia ser diferente, as clínicas estão sobrecarregadas financeiramente e já não conseguem
mais arcar com a diferença do valor pago pelo Governo. São mais de 700 clínicas de diálise que prestam
serviço ao SUS e estão em imensas dificuldades financeiras; algumas inclusive já fecharam as portas e muitas
outras fecharão as suas portas em breve. O atendimento poderá ser interrompido e, dessa maneira, mais de
110 mil pacientes estão sendo ou poderão ser prejudicados.
O quadro é grave, e é grave em todo o País. Só para citar o exemplo do meu Estado, Sergipe, para piorar
a situação, não se faz um transplante sequer há pelo menos seis anos. Diante dessa triste realidade, muitas
pessoas morreram à espera de um transplante de rim. Imaginem, Srªs e Srs. Senadores, se as clínicas parassem
de atender aos pacientes do SUS. A realidade é que, diante do quadro que se estabeleceu após quatro anos
sem reajuste no valor da sessão de hemodiálise, o cenário é assustador.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco Moderador/PSC - SE) – O cenário é extremamente assustador.
Sr. Presidente, há cerca de dois meses, foram avaliadas as planilhas de custo da Associação Brasileira dos
Centros de Diálise e Transplante, da Sociedade Brasileira de Nefrologia e do Ministério da Saúde. Na ocasião,
os técnicos do próprio Ministério chegaram ao valor de R$231,58. No entanto, o Ministro da Saúde anunciou
um reajuste de 8,47% a partir de janeiro, portanto, não cobrindo os custos.
As perguntas são: até quando as clínicas de diálise deste País vão conseguir subsidiar a terapia renal
substitutiva? Porque, de fato, é o que vem acontecendo em todo o País.
Onde serão atendidos os novos casos para tratamento pelo SUS, já que boa parte das clínicas não estão
recebendo...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco Moderador/PSC - SE) – Só mais alguns minutos, Sr. Presidente.
... já que boa parte das clínicas não estão recebendo novos pacientes? A situação é grave, repito.
E a última pergunta: os brasileiros que, por desventura, venham a desenvolver uma doença renal crônica
estão sendo atendidos ou estão sendo condenados à morte?
Antes de terminar, porém, gostaria de lembrar que, na nossa Constituição, a Constituição Cidadã, o
art. 196 é claro ao dizer: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco Moderador/PSC - SE) – ... tenhamos plena consciência da situação
pela qual passa nosso País, não podemos deixar de reconhecer que algumas prioridades não podem deixar
de ser consideradas, uma delas, com toda certeza e convicção, é o acesso à saúde e à educação do nosso povo
e da nossa gente.
Sem saúde, Sr. Presidente, não há presente; e sem educação com certeza não teremos futuro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.) (Lista de votação - vide item 2.2.1 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – SIM 46; NÃO, 1.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome da Srª Maria Laura da Rocha para exercer o cargo de Embaixadora do
Brasil na Hungria.
Eu faço um apelo aos Senadores para que venham ao plenário, pois vamos ter matérias importantes.
Mensagem nº 90 pela qual a Presidência da República submete à apreciação do Senado a indicação do
Sr. Carlos Alberto Simas Magalhães para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Paraguai.
(É a seguinte a matéria apreciada:
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MENSAGEM Nº 90, DE 2016
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 90, de 2016, pela qual a Presidência da República
submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. Carlos Alberto Simas Magalhães, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Paraguai.) (Parecer nº 995/2016-CRE)
As Senadoras e Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
não é nem um registro, mas um repúdio da minha parte à atitude tomada pela Anac – e que já ganhou os
meios de comunicação –, já que, a partir de agora, o cidadão será taxado, pagará um adicional pela sua mala.
Quero ler um trecho que está aqui na mídia:
Aprovadas ontem pela Agência Nacional de Aviação Civil, as normas passarão a valer para passagens
compradas a partir de 14 de março de 2017. Para bilhetes adquiridos antes dessa data, mesmo que
o voo venha a acontecer depois do início da vigência do normativo, prevalecem as regras atuais.
Entre as principais mudanças, está o direito de as empresas aéreas cobrarem pelo despacho de bagagens. Hoje, os consumidores têm direito a malas de até 23kg no total em voos domésticos e de
duas malas de até 32kg em rotas internacionais, gratuitamente. Apenas as bagagens de mão não
terão custo adicional.
Sr. Presidente, as passagens já são muito caras.
Senador João Alberto, no preço dessas passagens já está embutido até o que nós não vemos.
Hoje, ir a Miami ainda é mais barato que ir ao Piauí, ainda é mais barato que visitar os Lençóis Maranhenses.
Essas empresas estão querendo forçar o quê? A Anac está a serviço de quem? Do bem-estar da sociedade,
Senador Jorge? A Anac está a serviço na Nação, do consumidor, do passageiro nacional, internacional que vem
para esta terra para poder consumir o nosso turismo?
É preciso que o Parlamento chame a Anac às falas, até porque os conselheiros dessas agências são
votados por nós; são iguais aos ministros do Supremo. Chamo a atenção: os ministros do Supremo e de igual
modo os conselheiros dessas agências são votados por nós. E por que nós morremos de medo de ministro
do Supremo? Por que nós morremos de medo dessa gente da Anac que é votada aqui, dessas agências
reguladoras? E depois, só porque têm um mandato, eles fazem o que querem a serviço de alguém que só a
eternidade vai dizer...
Por isso, fica aqui o meu protesto em nome dos consumidores nacionais e dos não nacionais que vêm
aqui consumir o turismo desta terra.
Acho uma irresponsabilidade, até porque, até hoje, esses custos já estão embutidos, Sr. Presidente,
no custo da passagem. E, agora, num momento de crise nacional, quando nós precisamos desse povo
minimamente viajando para cumprir os negócios e até também para praticar o turismo para aquecer a
economia do Brasil, vem a Anac com uma resolução fajuta dessa, contra a qual eu aqui protesto, em nome da
sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Se todos já votaram, vamos encerrar a votação e
proclamar o resultado.
Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, eu queria aqui me referir ao mesmo assunto que o Senador Magno Malta traz, acertadamente,
do jeito dele.
Acho que é, no mínimo, precipitada essa decisão da Anac, tomada ontem, que propõe que, a partir de
14 de março de 2017, nós tenhamos uma mudança muito drástica na aquisição de passagem aérea, no custo
da passagem aérea no Brasil.
Ora, está se trazendo uma normativa que a Europa adota, é verdade; mas o Brasil é um País continental,
tem quatro companhias aéreas comerciais. Todos nós sabemos – e quem se apropria um pouco de informação
também sabe – que está sobrando, nos porões dos aviões, espaço.
Agora, as companhias estão passando dificuldade? É verdade. Só não podem querer resolver as
dificuldades delas à custa dos passageiros.
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Obviamente que a Anac, que veio para regular um setor importante como o da aviação civil – porque,
em um País continental como o nosso, transporte aéreo não é luxo, é um serviço de primeira necessidade;
eu vivo na Amazônia, e o Brasil tem hoje as passagens mais caras do mundo –, não pode agora nos colocar,
como consumidores, uma alternativa em que o consumidor vai chegar lá, Senador João Alberto, comprar a
sua passagem e pagar pela mala.
Quem mora no Norte e no Nordeste não faz viagem curta, com pasta na mão; no Sul e no Sudeste você
pode ter um voo. Muitas pessoas saem de São Paulo pela manhã e voltam à tarde, mas, quem é nordestino,
quem mora no norte do País, gasta um dia de voo. Eu saio do Acre à noite e chego no outro dia de manhã aqui,
toda semana.
Uma medida como essa deveria ser debatida aqui, no Senado. Por aqui passam os conselheiros da Anac.
Nós devemos assinar, Senador Magno. Eu queria propor a V. Exª que apresentemos requerimento
pedindo a suspensão dessa medida até que ela seja debatida no Senado Federal, o espaço adequado, e,
se formos convencidos pela Anac de que isso não vai implicar maior custo para o consumidor, aí podemos
discutir. Vamos fazer hoje.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC) – Mais ainda: o Brasil chegou
a alcançar 120 milhões de pessoas andando de avião por ano; está em menos de 100 milhões de pessoas
agora. Os voos foram retirados, 17% dos voos internacionais foram retirados, e voos nacionais também. Por
isso, eu queria votar a resolução – que lamentavelmente São Paulo vetou – de estabelecer um teto máximo de
cobrança de ICMS no combustível da aviação. Isso ajuda as empresas, sem passar pelos contribuintes.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC) – Agora os Estados estão
recebendo recursos da repatriação; podíamos adotar uma medida como essa. Isso socorre as empresas, mas
não sacrifica o usuário.
Essa solução aqui é, no fundo, uma caixa-preta – referindo-me àquilo que guarda os segredos do avião,
as conversas dos aviões que são levantadas quando ocorre um desastre aéreo.
Então, eu acho que cabe ao Senado, que regula as agências, convocar os conselheiros da Anac para,
primeiro, discutir aqui, onde nós vamos apresentar as preocupações com os usuários, com os consumidores,
para, depois, baixar uma resolução dessa, que muda radicalmente a composição de custo de passagem aérea
no Brasil.
Sinceramente, acho que é um assunto gravíssimo. Deveríamos ter um requerimento propondo a
suspensão da medida da Anac até que haja um debate aberto ao público, onde os interesses dos consumidores
possam ser colocados e, aí, sim, que se tenha uma decisão final sobre essa mudança. Isso funciona na Europa,
que tem...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC) – ... muitas companhias
aéreas; no Brasil, só existem quatro. Em um País continental como o nosso não funciona.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós estamos na Ordem do Dia.
Senadora Simone Tebet.
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS. Sem revisão da oradora.) – Eu serei breve, Sr. Presidente.
Apenas para comungar da preocupação do Senador Magno Malta e demais Senadores. Hoje pela
manhã, quando soube... Quando vi essa matéria, muito me preocupou.
Eu quero acreditar nos técnicos e na boa intenção da Anac. Acredito que nós temos um corpo técnico
lá à altura para entender exatamente a realidade dos fatos, e a realidade é que nós já vimos esse filme por
mais de uma vez. Foi-se tirando direitos, benefícios do consumidor – no caso, do usuário da linha aérea –, no
argumento de que se iria diminuir a passagem. A última, recentemente, foi, por parte das companhias, tirar o
lanche gratuito.
Algumas hoje vendem, outras nem lanche fornecem, sob o argumento de que as passagens iriam
baratear. Isso não aconteceu nesse caso nem nos casos passados, e não irá acontecer com mais uma retirada
de direitos do consumidor, como é este o caso.
Nós não podemos comparar o Brasil com os Estados Unidos no que se refere à malha do espaço aéreo.
Infelizmente, cada vez se corta mais pelo lado mais fraco, que é o do consumidor, do usuário, para poder
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resolver um problema que o Estado brasileiro tem de resolver junto às companhias aéreas.
O problema do Brasil é que temos a gasolina e o querosene mais caros, proporcionalmente, do mundo.
Temos de resolver isso com políticas públicas, com uma legislação que envolve uma reforma tributária nesse
aspecto, com redução da alíquota de ICMS, nem que com isso compensemos os Estados brasileiros. O que
nós não podemos fazer é, mais uma vez, exigir do usuário, do consumidor, da senhora idosa que vai deixar de
despachar uma bagagem porque não tem condições de pagar por ela, para carregar nas suas mãos frágeis
sete, oito ou dez quilos de peso até o embarque no bagageiro desse avião.
O Senado Federal tem essa missão e o papel de zelar pelas instituições, de zelar pela Federação brasileira,
mas, acima de tudo, pela população, pelo usuário e pelo consumidor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Raimundo Lira.
O SR. RAIMUNDO LIRA (PMDB - PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse assunto é muito mais
importante do que nós poderíamos imaginar. O sistema de transporte aéreo brasileiro é cartelizado. Portanto,
essa medida da Anac é contra os interesses dos mais de 100 milhões de consumidores brasileiros.
A Anac alega que a maioria dos países já adota esse sistema, mas adota, Srªs e Srs. Senadores, em
empresas que prestam serviços de baixo custo. Então, você tem a empresa de aviação que presta um serviço
chamado de primeira linha, em que você não paga a bagagem, e há também o serviço de baixo custo para
atender aquele público que quer uma viagem mais rápida, mais barata, chamada aviação de baixo custo; a
brasileira está totalmente cartelizada, como bem falou o Senador Jorge Viana. E aqui eu quero dar um exemplo
prático que aconteceu. A TAM, ou a Latam, que é uma empresa chilena, não é brasileira, e a American Airlines
fizeram uma combinação para que onde uma estiver voando a outra não voa. Aconteceu exatamente isso
nos voos de Brasília. O que foi que aconteceu? A American Airlines ficou detentora dos voos de Brasília para
os Estados Unidos, e quem está vendendo as passagens em Brasília é a Latam. Só que eles aumentaram em
três ou quatro vezes o valor da tarifa que era cobrada. Então, é um cartel o que está acontecendo. Além do
Congresso Nacional, o Cade precisa intervir nessa situação.
Nós temos, portanto, Sr. Presidente, de arranjar meios legais para que possamos anular, para que
possamos anular e voltar à discussão dessa questão, porque as empresas vão cobrar a passagem dos usuários
brasileiros e, em contrapartida, não vão baixar o preço das passagens – vão incorporar isso no lucro das
empresas,...
(Soa a campainha.)
O SR. RAIMUNDO LIRA (PMDB - PB) – ... porque isso acontece em qualquer atividade econômica que
seja cartelizada. E, no Brasil, a atividade da aviação civil é totalmente cartelizada...
(Soa a campainha.)
O SR. RAIMUNDO LIRA (PMDB - PB) – ... e dominada por empresas estrangeiras.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Sr. Presidente, uma palavra rápida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador José Aníbal.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) – Houve aqui um
projeto para se reduzir a alíquota de ICMS para querosene da aviação – um projeto que impõe a São Paulo
uma perda de R$300 milhões – R$300 milhões – e impõe também: a Goiás, R$15 milhões; ao Paraná, R$60
milhões; ao todo, R$600 milhões.
Essas empresas aqui estiveram – três ou quatro delas – e não conseguiram, em nenhum momento,
apresentar qualquer plano, programa, ideia sobre melhora de serviço com a redução dessa alíquota. Por isso,
somos totalmente contra.
Agora, de outro lado, elas são capazes de fazer o lobby que fazem, fazer essa extorsão debaixo de
mentira, porque as empresas no exterior que fazem cobrança de bagagem por fora são empresas...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós estamos na Ordem do Dia. Eu queria só lamentar...
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – ... de preço e tarifa aérea baixíssima; voos
curtos, tarifa aérea baixíssima, nada a ver.
Eu sugiro, Senador Lira, Senador Viana, que o Senado faça um decreto legislativo, anule essa decisão e
convoque esse pessoal da Anac, antes que eles provoquem outro grave problema na aviação aérea brasileira,
para uma audiência pública aqui o quanto antes.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE. Sem revisão do
orador.) – Apenas para passar uma informação...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Presidente Renan.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE) – ... aos nossos pares.
Eu tive a oportunidade de apresentar, no dia de ontem, uma proposta de decreto legislativo sustando
essa decisão da Anac, que todos nós entendemos aqui que é absolutamente abusiva. Então, eu queria pedir a
V. Exª e aos pares, se houvesse concordância, para nós darmos urgência, votarmos essa resolução e impedirmos
que esse abuso aconteça, a não ser que eles venham aqui nos convencer, como estão dizendo no jornal hoje,
que a passagem vai baratear, o que não é verdade.
Eu queria só dar essa informação.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu acho que V. Exª, que tem se preocupado com pautas importantes... Nós ouvimos vários
colegas, de vários partidos. Eu estava preparando uma proposta de decreto legislativo e o Senador Humberto
apresentou ontem.
Acho que uma decisão dessa é uma manifestação do Senado Federal em defesa do consumidor, do
usuário de transporte aéreo, e o Senado exerceu o seu papel constitucional. As agências reguladoras estão
subordinadas ao Senado – elas não podem adotar medidas, como essa, que podem prejudicar o consumidor,
à revelia da opinião, sem uma audiência, sem um debate aqui.
Essa demonstração... A aprovação desse decreto – que eu acho que pode ter o apoio de todos nós – é
uma demonstração de que, primeiro, tem que se debater, discutir nas comissões do Senado para a Anac poder
aprovar uma resolução como essa, que, do nosso ponto de vista – o Senador Aníbal, o Senador Raimundo,
o Senador Magno Malta, o Senador Humberto Costa e outros colegas já colocaram aqui –, é prejudicial ao
cidadão brasileiro.
Essa é a proposta: incluir esse decreto, Sr. Presidente, para que, simbolicamente, aprovemos.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu queria só comunicar aos Senadores que nós
estamos em plena Ordem do Dia.
Eu vou proclamar o resultado da votação.
(Procede-se à apuração.) (Lista de votação - vide item 2.2.2 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – SIM, 57; NÃO, 03.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Carlos Alberto Simas Magalhães para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil no Paraguai.
Será feita a comunicação ao Presidente da República.
Substitutivo da Câmara nº 15 ao Projeto de Lei do Senado nº 386, que altera a Lei Complementar nº 116
sobre o ISS.
O parecer do Senador Cidinho Santos em substituição à CCJ e à CAE é favorável, com rejeição dos
dispositivos que menciona. A matéria constou da pauta da sessão deliberativa do dia 13, quando teve a sua
votação iniciada.
(É a seguinte a matéria apreciada:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA Nº 15, DE 2015, AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 386, DE 2012-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara nº 15, de 2015, ao Projeto de Lei do Senado nº
386, de 2012-Complementar (nº 366/2013-Complementar, naquela Casa), do Senador Romero Jucá,
que altera a Lei Complementar nº 116, de 2003 (sobre ISS); a Lei nº 8.429, de 1992 (sobre improbidade
administrativa); e a Lei Complementar nº 63, de 1990 (sobre arrecadação de impostos de competência
dos Estados, pertencentes aos Municípios).
Pareceres conjuntos de Plenário, em substituição à CCJ e à CAE, Relator: Senador Cidinho Santos,
sob nºs:
- 892, de 2016, favorável; e
- 982, de 2016, favorável ao Substitutivo da Câmara, com rejeição dos dispositivos que menciona. )
Passa-se à votação do requerimento lido, de preferência para votação em globo do substitutivo da Câmara( RQS 949/2016).
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no art. 288, inciso III, letra “a” do
Regimento Interno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da
composição da Casa.
Votação do substitutivo da Câmara, nos termos do parecer do Relator. (Pausa.)
As Senadoras e Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós estamos votando o ISS nos termos do parecer
do relator, que foi discutido ontem aqui nesta Casa.
Senadora Gleisi.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR) – Só para justificar as
duas votações. Eu não pude estar presente para registrar o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará as manifestações de V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Lídice.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – No mesmo sentido, Sr. Presidente,
para a primeira votação; eu não pude chegar a tempo de...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Estamos no Seminário das Mulheres
do Senado Federal.
Obrigada. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – As Senadoras e Senadores já podem votar. (Pausa.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Quem vota com o
relator vota “sim”, Sr. Presidente?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AC) – Presidente Renan, na
votação anterior eu votei com orientação do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª, Senador
Petecão.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE) – Sr. Presidente...
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT) – Senador Wellington Fagundes, na
votação anterior votou “sim” e o PR também indica o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PR orienta o voto “sim”.
E a Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE) – Eu fui um dos
Parlamentares, Sr. Presidente, que levantou o pedido para hoje e hoje estamos encaminhando o voto “sim”.
As dúvidas que eu tinha foram esclarecidas, o recolhimento é feito em cada Município. Por isso, a nossa
Bancada, o Partido dos Trabalhadores, vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado. (Pausa.)
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS) – O PMDB orienta “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PMDB orienta o voto “sim”.
Senador Otto Alencar.
Chegaremos lá, neste ponto defendido por V. Exª.
Senador Jorge Viana.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Omar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM. Sem revisão do orador.) – Eu
fui informado há pouco que...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Presidente.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – ... o Diretor-Presidente da
Rede Amazônica de Televisão, Dr. Phelippe Daou, acaba de falecer.
O Dr. Phelippe representa para a Região Norte a integração dos Estados do Amazonas, Amapá,
Rondônia, Roraima e Acre. É lá que está instalada a Rede Amazônica de Televisão. Ele, muito cedo, conseguiu
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ser o retransmissor da Rede Globo de Televisão.
Eu quero aqui, neste momento, mandar os meus sentimentos à família da Rede Amazônica de Televisão
e aos familiares pessoais e dizer que o Dr. Phelippe cumpriu um papel importante na expansão e na divulgação
da Amazônia, da Amazônia que todos nós queremos, para que possamos viver em tranquilidade.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RR. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, ainda nessa mesma linha, – e a Rede Amazônica de Televisão cobre todo o Norte,
principalmente o Estado de Roraima, onde tem uma audiência de mais de 80% –, sem nenhuma dúvida,
também somos solidários à família neste momento de dor e de tristeza. Sem nenhuma dúvida, o Phelippe
deixou, na sua história e na história da Rede Amazônica, um legado importante nos meios de comunicação.
Fica, portanto, o nosso registro, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, neste momento, eu quero também aproveitar e dizer que a Confederação Nacional dos
Municípios argumenta que o projeto é fundamental para melhorar as finanças municipais. Segundo o cálculo
da CNM, a aprovação do texto pode garantir uma arrecadação extra de R$6 bilhões aos Municípios, sem
interferência na receita da União.
Portanto, Sr. Presidente, esse projeto é da maior importância.
Embora o Senador Lasier já seja o Líder do PDT, nós ainda encaminhamos, Sr. Presidente, como “sim”.
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AC) – Sr. Presidente, Renan
Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Gladson.
O SR. GLADSON CAMELI (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AC. Sem revisão do orador.)
– Eu queria fazer as minhas palavras e me solidarizar com toda a família Rede Amazônica, que cumpre um
papel fundamental, com o falecimento do Dr. Phelippe Daou. A Rede Amazônica é afiliada à Rede Globo na
nossa região, a Região Norte. Então, eu me solidarizo com toda a sua família.
O Dr. Phelippe prestou um grande serviço na nossa região, na Região Norte do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Se V. Exª me permite.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco Moderador/PSC - SE) – PSC orienta “sim”, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.)
– Da mesma forma como fizeram o Senador Omar e o Senador Gladson, eu também quero aqui, Presidente
Renan, prestar a minha solidariedade e as minhas condolências não só à família do Dr. Phelippe Daou, mas
à família profissional do Dr. Phelippe Daou. Ele dizia que, talvez, fosse a pessoa que tivesse a maior família,
porque tratava todos os funcionários da Rede Amazônica de comunicação como uma família.
E o Dr. Phelippe Daou, para nós todos da Amazônia, era muito importante, porque era um defensor.
Ele agia com muito mais contundência, às vezes, até do que os Parlamentares, defendendo a Amazônia,
defendendo o desenvolvimento sustentável.
Então, também quero apresentar a minha solidariedade, as minhas condolências à família e dizer que
não só a Amazônia, o Amazonas, mas o Brasil inteiro hoje está de luto, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Otto e Senador Paulo Bauer.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – O PSB vota “sim,
Presidente.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS) – O PDT vota “sim”.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Sr. Presidente.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Sr. Presidente, este
projeto é de suma importância, vamos aumentar a arrecadação...
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC. Sem revisão do orador.) – O PSDB vai liberar a
Bancada, uma vez que a matéria é complexa e há alguns Senadores que, atendendo a apelos de governadores,
vão se manifestar de uma forma; outros, de outra.
Pessoalmente, eu vou votar “sim”, mas a Bancada, como não tem consenso, fica liberada para votar como
cada Senador entender.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – PSB, “sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Sr. Presidente, só para...
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) – Sr. Presidente.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA. Sem revisão do orador.)
– Estava com a palavra, Sr. Presidente, e fui interrompido pelo Líder do PSDB. Estava com a palavra e fui
interrompido pelo Senador Paulo Bauer, que é o Líder do PSDB.
Eu quero encaminhar o voto “sim”, porque esse projeto vai incluir alguns serviços que não são cobrados
para os Municípios e vão ter uma arrecadação maior: ISS para os Municípios.
Então eu acho que o projeto do Senador Romero Jucá vem em boa hora, porque os Municípios
atravessam um momento difícil de arrecadação e isso vai melhorar sensivelmente para o nosso próximo ano.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.) (Lista de votação - vide item 2.2.3 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – SIM, 63; NÃO, 03.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o projeto.
O parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental.
(Parecer nº996/2016-CDIR - vide item 2.2.3 do sumário)
Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação
final.
A matéria vai à sanção, com os cumprimentos...
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco Moderador/PR - MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pela ordem.
Eu queria agradecer aos colegas Senadores pela confiança no nosso relatório e dizer que esse projeto
aprovado faz justiça com os Municípios do Brasil. O novo ISS, a partir de hoje, é pago onde foi gerado o serviço.
Isso é uma reivindicação antiga dos prefeitos do Brasil.
Evidentemente não podemos contemplar a todas as reivindicações, mas faz-se justiça com os Municípios
brasileiros, que têm muita dificuldade. É um incremento de arrecadação que, com certeza, com a sanção do
nosso Presidente Michel Temer, os prefeitos terão, a partir do ano de 2017.
Muito obrigado a todos que confiaram e votaram no nosso relatório. Obrigado.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) – Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
Apenas, Sr. Presidente, para agradecer a todas as Senadoras e Senadores que votaram esse projeto.
Quero falar aqui em nome dos prefeitos do Brasil e agradecer.
Esse projeto foi feito e construído em conjunto com a Associação Nacional dos Prefeitos, portanto não
há nenhum prejuízo para os Estados brasileiros e as prefeituras ganham com esse projeto.
Portanto, eu quero agradecer a todos e registrar aqui que, a favor do municipalismo...
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – ... o Senado brasileiro se manifestou de forma preponderante, com
63 votos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Projeto de Lei da Câmara nº 54-Complementar, que
estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal.
O parecer é do Senador Armando Monteiro.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 54, DE 2016-COMPLEMENTAR
Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2016-Complementar (nº 257/2016-Complementar, na Casa de
origem), que estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao
reequilíbrio fiscal; e altera a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, a Lei nº 9.496, de 11
de setembro de 1997, e a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001.
Parecer sob nº 985-CAE, de 2016, Relator Senador Armando Monteiro, favorável ao Projeto, nos
termos da Emenda nº 8-CAE (Substitutivo), que oferece; e pela rejeição das Emendas 1 a 4; com
Complementação do Parecer nº 985-Plen, de 2016, favorável à Emenda nº 8-CAE (Substitutivo), com
ajustes redacionais; e às Emendas nºs 5 e 6-Plen; parcialmente à Emenda nº 7-Plen; apresentando
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subemenda de redação à Emenda nº 6-Plen. )
Eu concedo a palavra ao Senador Armando Monteiro, para que ele possa complementar o parecer da
matéria, a exemplo do que fez ontem.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP. Fora do microfone.) – Sr. Presidente,
queria registrar o meu voto nas duas votações anteriores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A ata registrará as manifestações do Senador
Capiberibe.
Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE. Como Relator Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como disse o Presidente, trata-se de uma complementação de voto, tendo em
vista a existência de novas emendas que foram encaminhadas – lembro que esse projeto diz respeito ao Plano
de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal –, sobretudo relacionadas ao alongamento e ao refinanciamento
de dívidas, sendo ainda medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal.
Na complementação de parecer lida ontem, votei pelo acatamento integral das Emendas nºs 5 e 6 e
pelo acatamento parcial da Emenda nº 7, com subemenda de redação, todas de autoria do nobre Senador
Ricardo Ferraço.
Passo agora a analisar as demais emendas que foram apresentadas em plenário (Emendas nºs 9 a 25PLEN - vide item 2.2.4 do sumário).
A Emenda nº 11, de autoria do nobre Senador Aloysio Nunes Ferreira, autoriza a União a repactuar
dívidas estaduais e municipais que envolvem recursos do FGTS junto à Caixa Econômica Federal. A dívida em
questão tem duas partes, sendo uma vincenda e outra vencida.
A primeira, em sua totalidade, refere-se a operações de crédito que tinham como devedores as COHABs
e os Institutos de Previdência Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios e como única credora a Caixa
Econômica Federal.
Em relação à dívida vincenda, uma alternativa à repactuação desses débitos seria a reestruturação deles
diretamente pelo agente devedor COHAB ou Instituto do Estado, Distrito Federal ou Município, por meio de
um instrumento contratual entre ele e a Caixa, agente operadora do FGTS, retirando da União a posição de
credora que ela ocupa atualmente. Nesse novo formato, a União passaria a ter o papel de garantidora da nova
operação, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam fornecer as devidas contrapartidas.
A Emenda nº 12 altera o art. 40 da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) no que tange ao regime de
concessão de garantia, condicionando o oferecimento dessa, no caso da União, à classificação da situação
financeira do pleiteante, em conformidade com norma do Ministério da Fazenda que dispõe sobre a capacidade
de pagamento.
Também foi incluído dispositivo que determina que serão recolhidas à conta única do respectivo
Tesouro todas as disponibilidades de recursos de todos os seus Poderes e órgãos, inclusive de seus fundos,
reforçando o art. 56 da Lei nº 4.320, que instituiu o princípio de unidade de tesouraria, que hoje não é
observado adequadamente.
Além disso, foram resgatadas alterações da regra de transparência fiscal, constantes da versão inicial do
Projeto de Lei Complementar nº 257, com o acréscimo de que os Poderes e os órgãos devem utilizar o sistema
de execução orçamentária e financeira, mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, sem prejuízos de suas
autonomias. A ideia é aprimorar os requisitos de transparência fiscal que já constam da Lei de Responsabilidade
Fiscal, além de permitir ao Ministério da Fazenda a criação de um registro eletrônico centralizado e atualizado
das dívidas públicas interna e externa.
A Emenda nº 13 – e queria aqui fazer um destaque especial – institui algo muito importante, que é
um regime de recuperação fiscal para os Estados que estão em situação fiscal crítica, ou seja, em estado de
pré-insolvência, caso se verifique, cumulativamente, receita corrente líquida menor que a dívida consolidada,
receita corrente menor que a soma das despesas de custeio e volume de obrigações contraídas maior que
as disponibilidades de caixa de recursos não vinculados. Portanto, têm que ser atendidos cumulativamente
esses requisitos que caracterizam a situação de pré-insolvência do ente subnacional, no caso, os Estados.
O ente em recuperação deverá elaborar lei com o plano de recuperação fiscal a ser avaliado pelo Ministério
da Fazenda e homologado pelo Presidente da República, a quem cabe deferir o regime de recuperação fiscal.
São exigidas fortes contrapartidas para a realização de um ajuste de caráter estrutural nas contas
públicas dos Estados sob esse regime especial.
Em relação às despesas, são exigidas contenções do crescimento automático da folha de salários,
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estabelecimento de regras mais rígidas para a concessão de pensões, a realização de reforma administrativa
e a realização de leilões para o pagamento das obrigações com fornecedores. O regime se estende a todos os
Poderes do ente em recuperação.
Com relação às receitas, o ente deve promover a elevação de contribuições previdenciárias de ativos,
inativos e pensionistas até o limite de 14%, a redução das renúncias fiscais preexistentes e o ajuste de alíquotas
tributárias, aí considerando o ICMS, o IPVA e também o Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD), para,
pelo menos, o máximo autorizado pelo Senado Federal, quando for o caso, ou o percentual máximo observado
em outros Estados da Federação, a ser divulgado pelo Confaz.
A Emenda nº 9 impõe as sanções no caso de descumprimento das obrigações impostas pelo regime de
recuperação fiscal.
A Emenda nº 10 inclui, nas renegociações autorizadas com o BNDES, o cumprimento do art. 33 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que trata especificamente das condições exigidas nas operações dos entes federados
com as instituições financeiras.
Passamos à análise das emendas.
A Emenda nº 11 se constitui em um novo refinanciamento de dívidas estaduais junto à Caixa Econômica, o
que permite mais um alívio financeiro para esses entes, sobretudo para aqueles que foram menos beneficiados
com o alongamento e a redução da prestação das dívidas com a União.
Eu quero chamar a atenção para esse ponto, Sr. Presidente. Os Estados menos endividados, que,
portanto, têm menor benefício relativo, passam agora a poder também refinanciar dívidas que têm origem
no Fundo de Garantia e que são suportadas hoje pelas COHABs, pelos institutos ou pelo próprio Estado. Esse
dispositivo, combinado à autorização para repactuar dívidas com o BNDES, traz maior equilíbrio federativo
nesse amplo processo de renegociação em curso. Por isso, merece ser aprovado.
As Emendas nºs 13 e 9 se referem ao Regime de Recuperação Fiscal. Esse programa, como já referido,
destina-se a Estados que estão em rota de insolvência, com graves problemas de liquidez. Representa uma
saída organizada para a crise fiscal aguda.
Os pagamentos dos serviços das dívidas com a União serão, nesse regime especial, suspensos por três
anos e serão autorizados financiamentos para reestruturação de dívidas com instituições financeiras, para
adotar programas de demissão voluntária e para adoção de leilões para pagamento de obrigações com
fornecedores. Com isso, os governos estaduais terão um fôlego para equalizar os pagamentos com folha de
pessoal e regularizar dívidas com os fornecedores, sem prejudicar, como hoje acontece em alguns Estados da
Federação, o funcionamento normal dos serviços básicos para a população. A contrapartida é adotar medidas
fiscais estruturais, no sentido de dar sustentabilidade de longo prazo.
A Emenda nº 12 tem o mérito de promover o melhor disciplinamento na concessão de aval da União
para os empréstimos dos Estados. Isso trará maior segurança jurídica e menor discricionariedade, o que
permitirá, aos entes que se ajustarem e que têm capacidade financeira efetiva, acessar de modo mais célere
linhas de financiamento com instituições financeiras, inclusive multilaterais.
Além disso, como o volume de garantias que permite o acesso aos financiamentos é limitado, os Estados
com as contas públicas mais organizadas poderão ser mais beneficiados. Ademais, a adoção da conta única
para os tesouros estaduais é um instrumento que permite melhor monitoramento e um maior controle contas
fiscais desses entes.
Com relação às medidas de transparência fiscal na Lei de Responsabilidade Fiscal, esses dispositivos já
foram acatados em emendas de mesmo teor do nobre Senador Ricardo Ferraço.
Finalmente, para garantir maior segurança jurídica, aprovamos a Emenda nº 10. Além disso, realizamos
ajustes com intuito de atender melhor à boa técnica legislativa nas Emendas nºs 9, 12 e 13.
Passamos agora a examinar as emendas que foram encaminhadas pelo nobre Senador Hélio José.
A Emenda nº 14, meu caro Senador, visa postergar o início da vigência do cômputo mais amplo da
despesa de pessoal pelos poderes e órgãos e, portanto, o início da necessidade de reenquadramento aos
limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Caso necessário, de todo modo, não se deve esquecer que o dispositivo trazido pelo substitutivo objetiva
eliminar a lacuna de interpretação a respeito de qual Poder seria o responsável pela assunção contábil das
despesas com inativos e pensionistas de outros poderes.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – A ideia, Senador, é deixar claro que
cada Poder e órgão assuma o cômputo das despesas relativas aos seus respectivos servidores inativos,
para fins de apuração efetiva dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, ao postergar a aplicação
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imediata da mudança pretendida, a emenda conflita com a intenção original da mudança da própria Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Por sua vez, a Emenda nº 15 tem a mesma intenção da emenda anterior, qual seja, evitar que o cômputo
mais amplo das despesas de pessoal provoque imediatamente o início do reenquadramento aos limites da Lei
de Responsabilidade Fiscal dos Poderes e órgãos que atualmente...
(Interrupção do som.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – ...que a adoção dessa prática de transferir para
o Poder Executivo o cômputo das despesas com inativos deriva de interpretação da Lei de Responsabilidade
Fiscal divergente da interpretação adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Assim, a emenda atenua a
ideia de que cada Poder e órgão deve ser responsável direto pelo cômputo das despesas de pessoal de seus
servidores inativos, em contraposição à ideia de se estimularem regras claras sobre esse assunto.
A Emenda nº 16, também de autoria do nobre Senador Hélio José, tem razão ao afirmar que o Poder
Executivo repassa aos outros Poderes parcelas duodecimais para o custeio de suas despesas, incluindo pessoal.
Porém, isso não implica que esses últimos não devem contabilizar adequadamente suas despesas de pessoal
em seus próprios limites. Tampouco o argumento de que o Poder Executivo institui e arrecada contribuições e
gere os regimes próprios previdenciários afasta as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, lei de caráter
nacional sobre o cômputo das despesas de pessoal.
Além do mais, o argumento de que alguns Poderes extrapolarão os seus limites se tiverem que se
adequar à redação proposta à Lei de Responsabilidade Fiscal e promoverão exonerações em massa não leva
em conta, meu caro Senador, a regra de transição de convergência das despesas aos limites vigentes, que,
como pude transmitir a V. Exª, tem um regime de transição de até 15 anos.
Já a Emenda nº 17 foge à constatação de que, embora sejam de caráter indenizatório ou de auxílio a
criação e a ampliação do pagamento de diversos tipos de auxílio, a criação e a ampliação do pagamento têm
representado uma forma de incrementar as despesas com pessoal sem se preocupar com a observância do
limite dessas despesas. Assim, mesmo não sendo verbas tipicamente remuneratórias, sendo que inclusive as de
origem indenizatórias não se sujeitam ao teto constitucional, não se pode alegar que essas despesas não estão
relacionadas com pessoal. Na essência, elas são despesas de pessoal. Daí a tentativa de o substitutivo incluí-las
formalmente no cômputo das despesas totais com pessoal sujeitas ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Adicionalmente, não se pode alegar que o cômputo das despesas de caráter indenizatório ou de auxílios
de exercícios anteriores desrespeita o princípio da competência, segundo o qual as receitas e as despesas
devem ser apuradas no momento em que juridicamente geram o direito de, respectivamente, recebimento e
pagamento ao Estado...
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – ...mesmo que não haja entrada ou
desembolso imediato de caixa.
Como a concessão de novos auxílios não raramente retroage no tempo, é imprescindível o cômputo
dos valores retroativos nos montantes das despesas de pessoal, sob o risco de que o reconhecimento das
despesas relativas aos anos anteriores nunca seria realizado, o que se constituiria uma afronta ao próprio
princípio da competência.
Por seu turno, a Emenda nº 18 possui conteúdo similar à anterior, mas apenas busca eliminar do cômputo
das despesas com pessoal os valores relativos às indenizações e aos auxílios de exercícios anteriores...
(Interrupção do som.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – ...não subsiste o argumento de desrespeito
ao princípio da competência.
Ademais, convém enfatizar que o inciso V do art. 18 trazido pelo substitutivo apenas busca tornar
realista o cumprimento dos limites das despesas com pessoal, sem a permissão para que alguns Poderes
e órgãos criem despesas essencialmente de pessoal fora dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso
certamente contribuirá para aprimorar o controle e a transparência das despesas de pessoal no setor público.
Como eu informei, isso contribuirá, a meu ver, para melhorar o controle e a transparência das despesas
de pessoal no setor público, induzindo os gestores à maior responsabilidade na condução da política de
pessoal.
No tocante à Emenda nº 19, importa esclarecer que o trecho original da redação do substitutivo, no que
diz respeito a despesas de exercícios anteriores liquidadas no período de apuração, possui significado mais
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abrangente do que o pretendido pelo trecho da emenda “Despesas de Exercícios Anteriores” de competência
do período de apuração, pois aquelas, além de englobar essas, também englobam as despesas liquidadas no
período de apuração de competência de períodos anteriores.
A justificativa para essa abrangência e competência de períodos anteriores, aliás, a justificativa para essa
abrangência maior reside no fato de que é necessário que o registro das despesas de pessoal também reflita
a eventual criação de despesas retroativas aos anos anteriores.
De qualquer modo, não haverá riscos de cômputo de despesas em duplicidade, pois as despesas de
exercícios anteriores serão computadas em função da sua liquidação, ou seja, que é nos termos que se dá, nos
termos da Lei nº 4.320, de 1964...
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – ...a etapa de execução da despesa pública
em que se verifica o direito adquirido do credor, com base nos títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito.
Nesse sentido, a nova regra trazida pelo substitutivo, ao contrário do que afirma a Emenda nº 14, não
fere o princípio contábil da competência, pois seria a não consideração de eventuais despesas retroativas que
tornaria esse princípio contábil falho.
A Emenda nº 20 não merece prosperar, pois a convergência em dez anos das despesas de pessoal,
recalculadas de acordo com as regras trazidas pelo substitutivo e que se excederem os limites da LRF, exige
crescimento da Receita Corrente Líquida em termos...
(Interrupção do som.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – ...que é inferior à taxa média de crescimento
real da Receita Corrente Líquida Estadual observada no período entre 2001 e 2015, a qual foi de 5,3% ao ano.
O Estado de São Paulo, por exemplo, no período em questão, teve o percentual de crescimento real
da receita corrente líquida, meu caro Senador Aloysio, de 3,4% ao ano, que foi o menor na comparação
com os outros Estados e o Distrito Federal, mas, ainda assim, acima do mínimo necessário para assegurar a
convergência nesse período de dez anos.
A seu tempo, a Emenda nº 22, ao propor alteração da cláusula de vigência, esquece-se do fato de que
o adiamento da vigência da lei complementar oriunda do PLC para o ano de 2018 atrasará a assinatura dos
termos aditivos relativos à renegociação das dívidas junto às instituições financeiras públicas federais com
recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Isto é, os Estados, principalmente das
Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, terão que aguardar quase um ano para usufruir da carência de quatro
anos dessas dívidas se a data de publicação da lei complementar ocorrer somente em 2017.
A Emenda nº 21 desconsidera que a redação proposta pelo substitutivo, ao impedir que o Poder ou
órgão que estiver acima dos limites que a eles são impostos para as despesas com pessoal não concedam
progressões nem promoções, objetiva tão somente não elevar ainda mais o percentual das despesas com
pessoal acima dos correspondentes limites.
Trata-se de uma medida que se coaduna com os princípios trazidos pelo art. 1º da Lei de Responsabilidade
Fiscal em relação à correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Ao contrário do que
afirma a Emenda nº 23, o art. 19 da LRF, deve ter parte de seus dispositivos revogados para haver a conciliação
com as alterações propostas no art. 18.
Em particular, é importante esclarecer que a proposta de revogação da alínea “c”, do inciso I, do art. 19º
da LRF se deve à situação de que, atualmente, apenas se o regime próprio não tiver promovido o equilíbrio
financeiro e atuarial e apresentar déficits financeiros em todos os exercícios, os valores repassados pelo
Tesouro do ente federado destinado a cobrir o déficit do exercício, déficit financeiro, ou a constituir a reserva
financeira do regime próprio serão computados como despesa de pessoal com inativos.
Assim, é imprescindível expandir o cálculo como despesa de pessoal independentemente da promoção
do necessário equilíbrio financeiro e atuarial, pois boa parte dos regimes próprios de previdência são hoje
bastante deficitários em termos atuariais.
A Emenda nº 24 não considera três fatos. Em primeiro lugar, compete constitucionalmente ao Congresso
Nacional discutir e aprovar mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em segundo lugar, os artigos da Lei
de Responsabilidade Fiscal, abordados pelo substitutivo, são originários do PLP nº 257, de 2016, base do PLC
em exame, enviado pelo Poder Executivo Federal, do qual a Secretaria do Tesouro Nacional faz parte. Em
terceiro lugar, a lei é o melhor instrumento para eliminar as brechas atualmente exploradas por diversos entes
da Federação em detrimento, em prejuízo da transparência e responsabilidade da gestão pública.
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Passo, então, Sr. Presidente, diante do relatório, a dar o voto.
Diante do exposto, proponho o voto pela aprovação integral das Emendas nºs 9 a 13, e pela rejeição das
Emendas nºs 14 a 24, na forma do substitutivo.
Era esse o voto, Sr. Presidente. (Integra do Parecer nº 997/2016-PLEN - vide item 2.2.4 do sumário)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Presidente, eu queria apenas,
em relação ao projeto relatado pelo Senador Armando Monteiro,...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – Eu queria pedir licença à Senadora, porque
acaba de me chegar mais uma emenda aqui de Plenário, é a Emenda nº 25, que é de autoria do nobre Senador
Cidinho Santos.
Essa Emenda quer dar ao caput do art. 1º do substitutivo do Projeto da Câmara a seguinte redação: a
União poderá adotar nos contratos de refinanciamento de dívida celebrada com os Estados, com base na Lei
9.496 e nos contratos de abertura de crédito, firmado com os Estados ao amparo da Medida Provisória 2.192, e
nos contratos de assunção de dívidas firmados no âmbito do programa de reestruturação e de ajuste fiscal de
longo prazo, com a interveniência do Banco Central do Brasil, mediante celebração de termo aditivo, no prazo
adicional de até 240 meses para o pagamento das dívidas refinanciadas.
Rejeitamos a referida emenda, meu caro Senador Cidinho, porque as dívidas firmadas, no âmbito do
programa de reestruturação e de ajuste fiscal de longo prazo, com a interveniência do Banco Central, estão
fora do escopo que foi renegociado com a União. E a inclusão desse programa, no momento, portanto, não
seria própria.
Portanto, é esse nosso parecer, que se completa agora com esse parecer pela rejeição da Emenda nº 25.
E, assim, espero, Sr. Presidente, e concluo o voto e o nosso parecer.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS. Para discutir. Sem revisão
da oradora.) – Presidente, apenas para apresentar o apoio, Presidente Renan Calheiros, ao voto do Senador
Armando Monteiro.
Essa é uma matéria federativa, ela não tem partido. E eu, aqui, como o Senador Lasier e o Senador Paulo
Paim, três partidos diferentes, mas que votarão da mesma forma, pelo interesse republicano do Estado do
Rio Grande do Sul, que, com essa matéria, com esse projeto, será amplamente beneficiado e alcançado na
parte essencial de uma situação de endividamento extremamente grave. E o Governador José Ivo Sartori está
presente e também o Secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, que estão acompanhando os trabalhos pela
relevância que isso tem para o nosso Estado.
Assim, eu queria cumprimentar o Senador Armando Monteiro pelo acolhimento dessa matéria,
que vai representar um fôlego para o nosso Estado do Rio Grande do Sul, que está em situação financeira
extremamente grave. E o Governador não consegue sequer pagar a folha dos servidores. Eu diria que se trata
de um fôlego muito relevante neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Lasier e Senador Aloysio.
Há um acordo...
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Há um acordo no sentido de que essa matéria seja
minimamente discutida, uma vez que ela tramitará ainda hoje na Câmara dos Deputados.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS. Fora do microfone.) –
Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Então, seria fundamental se nós pudéssemos apressar
a apreciação da matéria,...
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS) – Então, apenas uma
frase, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – ... porque ela vai ser levada à Câmara dos Deputados.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS. Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Então, apenas uma frase. Corroborando com o que disse a colega Ana Amélia, quero
cumprimentar o Senador Armando Monteiro e dizer que para o Rio Grande do Sul já é alguma coisa diante
das dificuldades que atravessa. Nós estamos prontos e apelando aos colegas Parlamentares para que votem a
favor do relatório de Armando Monteiro.
Obrigado.
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Sr. Presidente, apenas para uma
sugestão de encaminhamento. Ou seja, que nós pudéssemos abrir o painel para iniciar a votação e, durante o
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processo, poderíamos fazer alguma manifestação.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Eu tenho um acréscimo a fazer, Sr. Presidente, se V. Exª permitir.
Meu caro Relator, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela excelência do seu trabalho, pela rapidez do
seu trabalho, o que nos dá segurança para votar a favor.
Eu queria fazer uma sugestão de uma subemenda à Emenda 13, que versa sobre o período de transição.
O §5º do art. 17 estabelece o prazo de 90 dias. Eu conversei com alguns governadores aqui presentes...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – V. Exª alude ao plano de recuperação?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Exatamente. É aprovação pela
assembleia ...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – Para o plano de recuperação.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – ... do plano de recuperação.
Está previsto no...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – Noventa dias.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Noventa dias. Passar para 120
dias dadas as dificuldades políticas de um plano dessa natureza.
E também o §6º que diz o seguinte, que finda a vigência da lei a que se refere o §4º, que é essa lei
estadual, a não aprovação da lei instituidora do plano de recuperação, nos termos do caput, implica a cobrança
imediata dos créditos acumulados nos termos do art. 4º.
Eu estou propondo, Sr. Presidente, alguma flexibilidade. Em vez da cobrança imediata, permitir que esse
prazo possa ser prorrogado por uma única vez em até 30 dias, para dar um pouco mais de flexibilidade a esse
ajuste.
Se V. Exª concordar, passo às suas mãos.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA. Fora do microfone.) – Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Lídice.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA. Para discutir. Sem revisão da oradora.)
– O caro Relator, Senador Armando Monteiro, além de apresentar, de forma muito dedicada e competente,
o seu relatório, tem a nossa admiração, Sr. Presidente. No entanto, estamos discutindo uma matéria que diz
respeito aos interesses dos Estados federados, e cada um de nós busca votar de acordo com o interesse do seu
Estado. Nós estamos discutindo as regras para que possamos aumentar o prazo das dívidas dos Estados e as
regras para que isso se dê.
Houve um debate entre os governadores. O Governo Federal apresentou uma proposta que, na
verdade, condicionava, criava condicionamentos para o alongamento da dívida dos Estados, que impunha
regras aos Estados que os governadores não aceitavam, até porque a realidade fiscal, financeira, econômica de
um Estado é bastante diferente da do outro. Na Câmara, foi feita uma negociação com a participação desses
governadores e um acordo de que se votaria com um condicionante geral e se abriria, portanto, para que, aqui
no Senado, pudéssemos convalidar aquele acordo realizado na Câmara após a sua votação.
O Senador Armando Monteiro acrescentou a esses condicionantes, inclusive ouvindo alguns
governadores que estão em situação mais crítica, como o Governo do Estado do Rio de Janeiro – o governador
está aqui presente –, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Governo do Estado de Minas Gerais,
e introduziu medidas de socorro que podem socorrer esses Estados, modificando, portanto, o texto, mas
mantendo os condicionantes que ele considerava correto que fossem exigidos dos diversos Estados.
Criou, portanto, no seu texto, uma contradição, porque ou atendemos os condicionantes, que são
rejeitados pelo conjunto dos governadores – inclusive alguns destes que serão socorridos –, ou atendemos
os governadores que precisam, emergencialmente, dessa posição, se votarmos o posicionamento, o texto
integral de V. Exª.
Então, teríamos: se votássemos a preferência pelo texto da Câmara, perderíamos as contribuições
riquíssimas que V. Exª dá para resolvermos o caso desses três Estados e outros. E, se votarmos o texto de V. Exª,
aprovamos condicionantes que são rejeitadas pelo conjunto dos governadores.
É, por isso, Sr. Presidente – o Líder Aloysio aqui me comunicou –, que havia em curso um acordo para
que nós votássemos o projeto do Senador Armando e tivéssemos a garantia de que a Câmara retirará do texto
todos os outros condicionantes que não têm a aprovação dos Srs. Governadores.
Conversei inclusive com o Governador Pezão...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Senadora, só um minuto.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – ... que disse concordar com essa
ideia de acordo.
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(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Eu gostaria, portanto, que o Senador
Relator confirmasse a existência desse acordo, para que nós pudéssemos – a Bancada da Bahia – votar de
forma mais tranquila, já que, em conversa com o nosso governador, há uma posição clara do governador...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – ... de preferir o texto da Câmara dos
Deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – Senadora, eu...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Sr. Presidente.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – O Senador Aloysio e depois eu.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Apenas pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Aloysio e Senador Aécio Neves, na sequência.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) – Eu
não posso garantir, evidentemente, Senadora, um acordo que vá condicionar a votação da Câmara. O que eu
disse é que é provável que, uma vez que a Câmara havia rejeitado as condicionantes, mas que havia mantido
uma condicionante importante que era o teto global de despesas, a Câmara reafirme a sua posição quando
a matéria voltar para lá. Esse parecer envolve a convicção pessoal do Senador Monteiro e de muitos outros
Senadores aqui. Agora, caberá à Câmara dar a última palavra.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE. Sem revisão do orador.) – Como bem disse o
Senador Aloysio...
(Interrupção do som.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE) – ... o projeto é originário da Câmara. Portanto,
não podemos dizer como, ao final, a Câmara vai tratar a questão.
Agora, eu queria justificar a V. Exª o fato de termos reintroduzido algumas contrapartidas. É que me
parece que, para construir esse Novo Regime Fiscal que nós queremos construir, os Estados têm que se
submeter a algum regramento em relação às despesas. Por exemplo, quando se estabeleceu na Câmara
o teto global, há algo que esse teto não contempla. Nós estabelecemos aqui restrições à contratação de
pessoal, salvo quando se destina à reposição de áreas essenciais como saúde e segurança etc. Nós temos um
regramento aqui, por exemplo, sobre a questão de corte de cargos comissionados. Aí dizem: “Mas há Estados
que já fizeram, que já promoveram”. Se já promoveram o ajuste, é evidente que isso não se aplica. O nosso
projeto também tem algo de uma agenda pró-contribuinte, porque nós ficamos falando dos entes públicos,
que têm o bônus do refinanciamento das dívidas, evidentemente com algumas contrapartidas – senão, esse
ciclo recorrente de refinanciamento da dívida jamais vai produzir um ajuste de caráter estrutural –, mas há algo
aqui pró-contribuinte. Por exemplo, hoje, os Estados vêm exigindo das empresas e do contribuinte uma série
de obrigações acessórias em duplicidade àquelas que são exigidas no sistema de escrituração digital. Então,
nós achamos que os Estados precisam oferecer também às empresas e, em última instância, ao ambiente da
chamada economia real algo que produza uma melhoria do ambiente, um ganho de produtividade, uma
redução de custos, porque, de resto, o problema fiscal dos Estados só poderá ser resolvido quando retomarmos
o crescimento econômico.
Na nossa avaliação – e esta posição foi acompanhada pela Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado –, o Senado não podia se destituir do seu papel de oferecer uma contribuição àquilo que estamos
chamando de as bases de um Novo Regime Fiscal.
Em relação aos Estados que já fizeram seus processos de ajuste, esse projeto em nada os prejudica. Por
exemplo, os Estados que já elevaram a contribuição previdenciária, que já instituíram regimes próprios de
Previdência não têm o que temer. Agora, eles têm o benefício do alongamento da dívida – 20 anos –, redução
de juro, suspensão de pagamento e do serviço da dívida. Portanto, minha cara Senadora, nós não estamos
aqui impondo aos Estados que já fizeram o ajuste nenhum tipo de limitação.
Agora, se há o entendimento de alguns governadores, que nós temos que respeitar, de que o projeto da
Câmara originalmente atende de maneira mais efetiva aos seus interesses, a Câmara vai, no exercício da sua
autonomia, decidir.
Agora, no nosso texto, é importante dizer que nós incorporamos um regime especial para atender a esses
Estados em situação de pré-colapso, de insolvência manifesta, que, inclusive, estão impondo à população uma
situação de gravíssimo risco. Esse projeto ainda oferece a possibilidade de incluir débitos que não estavam
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contemplados no refinanciamento original. Por exemplo, no Estado de V. Exª, dívidas com Fundo de Garantia,
que não estavam incluídas no projeto original. Por exemplo, a Bahia tem mais ou menos 40 bilhões de débito
do Fundo de Garantia; o Espírito Santo tem um volume muito grande; o Estado do Ceará tem 700 milhões.
Portanto, nós estamos oferecendo a possibilidade de que eles ampliem o refinanciamento das suas dívidas.
Então, eu peço vênia a V. Exª, mas eu entendo que o nosso projeto não vai causar prejuízo aos Estados. Muito
pelo contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Aécio Neves.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não pode ficar um debate entre duas pessoas.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA. Sem revisão da oradora.) – Não é
debate, Sr. Presidente. O Relator falou dirigindo-se...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Aécio Neves, com a palavra.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – ... aos questionamentos que eu
coloquei. E V. Exª também não pode impedir que o debate ocorra nesta Casa.
Eu não considero que esse regramento colocado possa ser imposto aos Estados. Os Srs. Senadores têm,
no limite das suas atribuições, responsabilidade para com os Estados federados, mas não podem substituir o
papel dos senhores governadores, que dirigem os seus Estados de acordo com a responsabilidade que têm.
O Governo da Bahia iniciou esse processo, fez cortes, fez ajuste fiscal e não pode, contudo, ter que, em
nome de não ter feito um aumento da contribuição previdenciária, ser obrigado a fazê-lo. Ora, se os Estados
que estão em situação falimentar tiverem essa obrigação de fazer, que seja exigido como contrapartida, mas
não uma contrapartida para todos os Estados. Eu não posso, portanto, concordar que essa seja a regra geral,
com todo o respeito, carinho e admiração que tenho pelo Senador Armando Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Armando Monteiro, pouquíssimas matérias são tão afeitas a esta Casa, que é a Casa da
Federação, como esta. Fez muito bem o Presidente Renan em pautá-la nesta última semana desta Sessão
Legislativa.
E V. Exª, com a celeridade e a competência que lhe são habituais, dá ao Senado da República uma
extraordinária oportunidade de exercer o seu papel de mediador e de defensor dos interesses da Federação.
O texto de V. Exª é inúmeras vezes superior àquele aprovado pela Câmara dos Deputados.
Eu quero tranquilizar a Senadora Lídice, porque não há obrigatoriedade da adesão...
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco Moderador/PTB - PE. Fora do microfone.) – De forma nenhuma.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – ... a esse Novo Regime. Quem achar que não
há necessidade de aderir a ele continue caminhando com as suas próprias pernas – aliás, o que deveriam estar
fazendo todos os Estados da Federação.
Eu, o Senador Anastasia e o Senador Zeze Perrella, que somos oposição ao Governo de Minas Gerais
hoje, que é governado por um Partido de oposição ao nosso, votaremos a favor desta proposta, para garantir
a solvência do Estado, que foi perdida nos últimos anos.
Agora, é inadmissível, Presidente Renan, e impensável nós darmos esses benefícios, criarmos esse
regime especial sem que haja contrapartidas. Senão, nós vamos estar aqui enxugando gelo. É absolutamente
necessário que a Câmara dos Deputados mantenha algumas, pelo menos as mais relevantes, contrapartidas
sugeridas ou apresentadas por V. Exª, como, por exemplo, limitar o crescimento das despesas primárias ao
crescimento do IPCA e acabar com as leis de incentivos fiscais. Não é justo que os contribuintes de todo o Brasil
se cotizem, na verdade, pagando esse Novo Regime e os Estados continuem perdulários, aumentando salários
acima do IPCA, contratando pessoal, o que V. Exª aqui proíbe. A redução, inclusive, dos cargos comissionados...
(Soa a campainha.)
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – ... em 10% é mais uma medida relevante
nessa área. Há a redução, por exemplo, dos gastos com publicidade, que V. Exª explicita no seu projeto. Tudo
isso é absolutamente necessário. E faço aqui um alerta como ex-Governador de Estado e como Parlamentar
já há algum tempo nesta Casa: nós estaremos criando benefícios que tirarão da insolvência alguns Estados
em situação catastrófica, e, dentro de pouco tempo, esses mesmos Estados vão continuar caminhando para o
abismo se não forem limitadas as suas ações a partir do projeto de V. Exª.
Nós vamos votar favoravelmente, o projeto é muito bem-feito, mas fica aqui o alerta, em meu nome e
em nome do PSDB: é preciso que na Câmara dos Deputados as contrapartidas sejam cobradas para que nós
não estejamos, às custas do contribuinte, mais uma vez, daqui a um, dois ou três anos, Senador Armando,
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sendo obrigados a encontrar uma nova saída para governos perdulários irresponsáveis ou que viveram crises
sobre as quais, eventualmente, não tiveram tanta responsabilidade. Fica aqui apenas o registro. É fundamental
que as contrapartidas estabelecidas por V. Exª sejam mantidas no texto final do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu queria só propor ao Plenário: como há um
entendimento, que nós pudéssemos avançar na matéria...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Essa matéria deverá tramitar na Câmara ainda hoje.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ. Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Certo.
Eu só quero – a voz dissidente aqui tem que falar também – dizer, Presidente, que todos nós queremos
ajudar os Estados brasileiros. Houve essa discussão na Câmara dos Deputados, quando o PLC 257 chegou com
várias condicionalidades. Houve um acordo envolvendo todos os partidos, envolvendo governadores, para
tirar as condicionalidades. Por exemplo, há aqui redução em 10% das despesas mensais com cargos de livre
provimento. O Governador da Bahia disse: “Eu já fiz o ajuste fiscal aqui. Aprovando uma lei com isso, eu vou ter
que fazer novamente”. Então, cada Estado sabe da sua situação. Há situações específicas. Eu defendo – tentei
argumentar – que nós deveríamos votar o projeto original da Câmara sem essas condicionantes.
Há um fato novo, que é o Programa de Recuperação Fiscal, que se abre para vários Estados, em especial,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Qual o problema, Sr. Presidente? Nós concordamos com
essa suspensão de 36 meses do pagamento da dívida. Tem que ter um auxílio da União, os Estados estão
quebrados. E estão quebrados, porque nós estamos numa recessão econômica violentíssima. Nós só vamos
sair dessa crise com a recuperação econômica.
Agora, Sr. Presidente, quando vemos as condicionantes impostas, elas são quase uma chantagem com
o Estado: “Tudo bem, nós vamos suspender por 36 meses, só que vocês vão ter que” – número um, Presidente
– “aderir à criação do programa de desestatização, com vistas a incentivar a redução da presença do setor
público estadual na atividade econômica, e à reforma do Estado, visando maior eficiência e eficácia na gestão
pública”. O que isso aqui tem de questão fiscal? Eles querem impor uma visão do mundo. Na verdade, há a
privatização. Por que o Rio de Janeiro tem que privatizar, obrigatoriamente, a Cedae? E a Cemig, que funciona
muito bem?
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – Isto já houve no
governo Fernando Henrique Cardoso: nós vendemos as nossas estatais todas. A dívida era de 26% do PIB e
subiu para 57% do PIB. Nós estamos vendendo os nossos ativos. Está na constituição da Cemig que ela é uma
empresa pública, que não pode ser privatizada.
E o mais grave...
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – Eu quero ler o art.
20: “O Ministério da Fazenda poderá requisitar, por ocasião de análise do Plano de Recuperação, a transferência
à União de bens, direitos e participações societárias pertencentes ao Estado”. E diz ainda que a União tem que
vender em 24 meses. Isso é uma loucura. Nós podemos estar em uma situação ruim para vender qualquer
empresa no mercado em 24 meses.
E não para por aí. Nós estamos colocando aqui, de forma obrigatória, para todos os Estados, o aumento
da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Isso é atribuição da Assembleia Legislativa. Eu
conversava aqui com Otto Alencar, Senador da Bahia, que me dizia o seguinte: “Na Bahia, são 12%, e nós não
queremos aumentar, porque não precisa”. Então, há situações específicas.
Os senhores estão aprovando aqui também congelamento de salário de servidor por três anos. Não
pode nem haver reposição da inflação. Há Estado que está muito quebrado, mas há Estado que não está. O
Estado fica proibido de fazer recomposição até da inflação.
Eu estou falando tudo isso, porque, da nossa parte aqui, nós não queremos... Sabemos da situação difícil
dos Estados brasileiros. No entanto, Sr. Presidente, achamos que essas condicionantes nos impedem de votar
esse projeto.
Eu encerro falando de um ponto gravíssimo. Nós estamos colocando nesse projeto a PEC do teto, que
nós aprovamos ontem, para os Estados, porque a PEC 55 fala de 20 anos.
(Soa a campainha.)
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – Está aqui. O
Senador Armando Monteiro colocou, de forma muita clara, no projeto que, pelos próximos dez anos, não
pode haver aumento de gastos acima da inflação, mesmo se a economia estiver crescendo.
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – Nós não vamos
ficar na recessão indefinidamente. A economia pode crescer, daqui a cinco anos, 5%.
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – E nós vamos ter
um limite violentíssimo para gastos em saúde e educação.
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – Sr. Presidente, essa
é a nossa contribuição.
Por esses motivos, nós vamos votar contra. Nós achamos que era possível construir um programa desses,
dando esse alívio, essa suspensão aos Estados, sem um programa tão draconiano contra servidores públicos,
contra o Estado.
Eu concluo só fazendo a última observação. Estranha-me não surgir nenhuma medida de tributação
dos mais ricos. Os Estados vivem, por exemplo, com impostos de herança. Sabe quanto é na Alemanha, Sr.
Presidente? São 60%. Nos Estados Unidos, 45%. Aqui é atribuição do Senado, e nós temos um limite máximo
de 8% para grandes fortunas, um dos menores do mundo. Isso não entra nesse debate, como também não
entra o crescimento econômico. É por isso que, numa situação como essa, ao só olhar despesas, a gente acaba...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Consulto o Plenário...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – ... se há acordo ou se não há acordo para a apreciação
da matéria.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN) – Há não.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Não há, Presidente.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Não há.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Não há, e quero discutir.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN) – Não há, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Quero discutir.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN) – Também quero pedir
a minha inscrição, Sr. Presidente, para discutir.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Por favor, inscreva-me.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Se não houver acordo, nós vamos retirar a matéria
de pauta.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A matéria foi colocada na pauta em função da
existência de acordo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Sr. Presidente, permita-me.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) – Existem
restrições de vários Senadores a alguns pontos desse projeto, mas não há nenhuma objeção a que ele seja
submetido à deliberação. O que há é a necessidade de muitos Senadores de expor o seu ponto de vista para
ver se, daqui até o final da discussão, nós poderemos apaziguar, amenizar, algumas arestas para permitir uma
votação muito ampla.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O problema é que nós temos itens importantes
na pauta. Nós poderíamos fazer um esforço, hoje, para avançarmos na nossa Ordem do Dia, de modo a
dispensarmos a sessão deliberativa de amanhã. Acho que, se nós andássemos nessa celeridade, seria muito
bom para encerrarmos os nossos trabalhos. Essa matéria não era uma matéria prioritária, ela entrou na pauta
como prioritária a partir da informação que nós recebemos de que havia um acordo.
Senador Randolfe.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, rapidamente para discutir a matéria.
Veja, em vários aspectos, essa matéria, esse projeto de lei, é uma espécie de PEC 55 piorada para os
servidores públicos e para a redução do papel do Estado.
Sr. Presidente, o art. 4º estabelece condições que, como já foi dito, são como uma chantagem aos Estados
que não cumprirem esse conjunto de pré-condições. Uma das condições diz, claramente:
Suspender a demissão ou contratação de pessoal a qualquer título, inclusive por empresas estatais
dependentes, por autarquias e por fundações instituídas e mantidas pelo poder público, ressalvadas
as reposições decorrentes de vacância, aposentadoria ou falecimento de servidores na área da
educação, saúde e segurança.
A pergunta a ser feita é se a mesma situação ocorrer na área do fisco, com auditores fiscais, não vai haver
a previsão de reposição? A mesma questão e condição a ser feita é quando o Estado precisar contratar juízes,
promotores de justiça, quando o Estado precisar contratar fiscais para a área do meio ambiente.
Um outro aspecto, Sr. Presidente. O §1º do mesmo artigo impõe um conjunto de condições que atingem
diretamente o papel do Estado. Por isso, esse projeto é claramente de orientação ideológica. Veja, um dos prérequisitos para um Estado atender, se encaixar, se enquadrar, nesse programa de parcelamento de dívidas é a
criação de programa de desestatização, ou seja, onde está a receita escrita de que essa é a forma mais eficaz
para reduzir o custo do Estado?
Mais ainda, o inciso III...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – ... obriga os estados a
ampliar o regime previdenciário, a ampliar a contribuição previdenciária dos seus servidores públicos para, no
mínimo, 14%. É uma reforma previdenciária imposta aos Estados-membros da União,...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – ... antes mesmo de ser
aprovada qualquer reforma previdenciária aqui.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente, nós não
temos como votar favoravelmente a essa matéria.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Continua a discussão. Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu queria
fazer uma proposta de procedimento. Essa matéria vai para a Câmara, ainda na noite de hoje, para ser votada.
Então, meu acordo de procedimento é que nós votássemos a matéria, sem prejuízo de a Câmara voltar ao
projeto original da Câmara dos Deputados. Senão, nós vamos ficar aqui nesse bate-boca, e não resolvemos
essa questão.
Então, pelo menos que o Senado cumpra o seu papel e que a Câmara, se entender que o projeto foi
modificado, diferentemente daquilo que pensam os Srs. Deputados que encaminharam esse projeto para cá,
modifique o projeto, Presidente.
É a proposta que faço, Sr. Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Continua a discussão.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Telmário.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RR. Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu entendo que esse projeto veio em boa hora. O meu Estado hoje, Sr.
Presidente, vive em uma crise, inclusive sem pagar servidores etc., com a receita toda comprometida.
Eu entendo que este Senado fecharia, com chave de ouro, ao aprovar esse projeto. Acho que não tem
essa dimensão que foi aqui colocada. Ao contrário, ele veio proteger, veio salvar Estados que hoje estão
totalmente endividados e não têm como realmente fazer o pagamento dessas dívidas. Embora o meu Estado
seja o menor, proporcionalmente, de dívidas, ele realmente precisa de um projeto dessa ordem.
Portanto, eu entendo que a proposta do Senador Eunício é uma proposta viável. Esta Casa deve votar, e,
se a Câmara entender, que faça alteração. Essa é a minha proposição.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Continua a discussão.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Otto Alencar.
Senadora Fátima Bezerra.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN) – Sou eu agora?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN. Para discutir. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, primeiro eu quero aqui fazer um registro da carta assinada pelos
governadores do Nordeste, divulgada no último dia 25 de novembro, quando da reunião lá em Pernambuco.
Os governadores diziam na carta, com relação ao tema da renegociação das dívidas:
Diante do exposto, chamamos atenção, também, para a importância do diálogo sobre as receitas
públicas, com a redução da taxa de juros, além de medidas de combate à sonegação fiscal e de justiça tributária.
Do mesmo modo, sublinhamos nosso interesse em ver o andamento de temas essenciais ao desenvolvimento da Nação e de modo especial para o povo do Nordeste brasileiro e da retomada da geração de emprego e renda, tais como: ações de convivência com a seca e a retomada do São Francisco;
a retomada das obras da Transnordestina; a liberação de empréstimos; a liberação dos recursos do
fundo penitenciário e ações de segurança pública; o fortalecimento do Banco do Nordeste; a apresentação de alternativas para o subfinanciamento do SUS e o enfrentamento de outras demandas;
e a priorização da Região Nordeste no programa de concessões e novos leilões da ANP.
Termina a Carta dos Governadores do Nordeste dizendo:
Por fim, abertos ao diálogo e integrados ao Fórum dos Governadores do Brasil, defendemos ações
integradas com a União e Municípios, sempre respeitando a autonomia das unidades da Federação,
com o direito de fazer cumprir a receita da multa da repatriação como assegura a lei, e compromisso
de trabalhar pelo equilíbrio fiscal para ampliar investimentos voltados para o desenvolvimento
econômico e social.
Portanto, Sr. Presidente, o que quero aqui colocar é que em nenhum momento os governadores do
Nordeste e do Norte defenderam as propostas que estão sendo apresentadas aqui que já tinham sido, inclusive,
retiradas da Câmara. Refiro-me às chamadas contrapartidas, um conjunto de regras que vêm na direção de
penalizar o serviço público, não só os servidores, mas o serviço público: é impedir a contratação de concurso;
é impedir a concessão de reajuste para servidores; é impor que seja aumentada a contribuição previdenciária;
é exigir que os Estados adotem um programa de privatização para vender exatamente o que resta.
Então, Sr. Presidente, votar o projeto da forma como está sendo apresentado, com todo respeito ao
nobre Senador Armando Monteiro, é repetir aquela regra da morte que foi a PEC 55, a chamada política de
austeridade, aprovada, repito, na PEC 55...
(Soa a campainha.)
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN) – ... de autoria do
Governo que está aí.
Em relação a esse projeto de lei tal como está sendo apresentado, os governadores do Norte e Nordeste
têm dito repetidas vezes: ele simplesmente não atende ao cenário de dificuldades do Nordeste brasileiro,
do Norte brasileiro e ainda acha pouco. Traz, repito, as chamadas contrapartidas, que no fundo são, sim, um
conjunto de regras que vão afetar o serviço público e penalizar os servidores públicos.
O que o Governo Federal deve fazer imediatamente, isto sim, é pagar o dinheiro dos Estados, liberar
os recursos oriundos da multa da repatriação que não foram feitos ainda. Aliás, não só os Estados, mas os
Municípios brasileiros que passam também pela mesma dificuldade.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Há sobre a mesa um requerimento.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA. Para discutir. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, por favor.
Conversei agora com o Relator, o Senador Armando Monteiro, que vai fazer uma alteração no art. 4º,
inciso VII, para fazer uma modificação de redação colocando até 14%, porque nem todos os Estados querem
elevar a alíquota de contribuição previdenciária para 14%. Então, colocando até 14%, resolve o problema.
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Quanto à criação de cargo de provimento temporário, eu concordo plenamente com o projeto, até
porque se deve trabalhar com quem é concursado no serviço público, porque os resultados são bem melhores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Social Democrata/PSDB - CE) – Senador Armando, você queria
responder sobre a proposta?
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Sr. Presidente, há sobre a mesa um
requerimento para suspensão. É para discussão! Quero que V. Exª leia o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Vou ler. Já está pronto...
O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Social Democrata/PSDB - CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, rapidamente, apenas para parabenizar pelo magnífico trabalho que o Senador Armando Monteiro
fez de imensa profundidade e com imensas repercussões na vida pública e fiscal brasileira de maneira
constante, não são medidas de longo prazo.
Aqui, em determinado momento, o Senador Lindbergh fez alusão à renegociação de dívida que foi
feita no governo Fernando Henrique Cardoso e que, em seguida, em determinado momento depois das
privatizações, a dívida pública do Governo Federal aumentou enormemente. E sabe por que ela aumentou
enormemente, Senador Lindbergh? Porque foi feita, naquela época, uma segunda renegociação das dívidas
dos Estados em que a União praticamente assimilou todas as dívidas dos Estados. Dessa maneira, a sua dívida
subiu, duplicou.
E, no entanto, uma renegociação anterior havia sido feita exatamente no ano de 1989. E agora nós
estamos fazendo a terceira renegociação de dívidas. Se nós não dermos obrigações, contrapartidas para os
Estados, nós vamos cair no mesmo erro. Nós vamos estar aumentando a dívida da União e, dentro de alguns
anos, nós estaremos fazendo outra renegociação da dívida, tornando isso um círculo vicioso que não tem fim.
É imperioso, é necessário e, mais ainda, Senador Armando Monteiro, são algumas medidas que vão
levar a uma enorme facilitação da vida dos Estados e da União, com uma certa desburocratização também.
Queria lembrar que existe uma solução engenhosa, criada agora, que é a nova Lei de Recuperação, chamando
Lei de Recuperação Judicial dos Estados, que é a única saída que existe minimamente viável aos Estados como
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Sergipe. Se essas negociações não forem feitas, dentro de
alguns dias – dias –, esses Estados estarão entrando em caos, não tendo dinheiro para pagar a gasolina de uma
ambulância dos seus hospitais.
Portanto, desculpe-me até por estar me alongando porque eu acho que nós temos que votar isso com
todo a urgência, para que a Câmara possa votar. E espero que a Câmara tenha a responsabilidade de longo
prazo que foi feito aqui no relatório do Senador Armando Monteiro, para que essas medidas sejam mantidas.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Sobre a mesa requerimento, que será lido pelo
Senador João Alberto. (Requerimento nº 959/2016 - vide item 2.2.4 do sumário)
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB - MA) –
Requeiro, nos termos do art. 275 do Regimento Interno do Senado Federal, o encerramento da
discussão do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2016.
Assinado pelos Senadores Aloysio Nunes e Eunício Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Em votação o requerimento. As Senadoras e os
Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, contra o voto do Senador Lindbergh, Fátima Bezerra, Angela Portela,
Randolfe Rodrigues, Vanessa, Lídice da Mata, Roberto Muniz.
Está encerrada a discussão.
Há, sobre a mesa, requerimento de preferência para a Emenda nº 26, substitutivo do Relator.
(Requerimento nº 960/2016 - vide item 2.2.4 do sumário)
As Senadoras e os Senadores que aprovam o requerimento de preferência para o substitutivo
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, novamente contra os votos da Senadora Fátima Bezerra, Lindbergh, Randolfe,
Vanessa, Roberto Muniz, Lídice da Mata.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no art. 288, inciso III, letra “a”, a matéria
depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a
matéria ser votada pelo processo eletrônico.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Há dois destaques a serem lidos pelo Senador João
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Alberto.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB - MA) – Requerimentos de autoria do senador Humberto Costa,
ambos.
Requeiro, nos termos do art. 312, parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do Senado
Federal, o destaque supressivo do art. 4º do Substitutivo ao PLC 54, de 2016.
Requerimento. (Requerimento nº 961/2016 - vide item 2.2.4 do sumário)
Requeiro, nos termos do art. 312, parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal,
o destaque supressivo do art. 15 do Substitutivo ao PLC 54/16. (Requerimento nº 962/2016 - vide
item 2.2.4 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Os requerimentos lidos foram apresentados nos
termos do art. 312, parágrafo único, e independem de votação. Os dispositivos destacados serão apreciados
oportunamente.
Votação da Emenda nº 26 do Substitutivo do relator, ressalvados os destaques. As Senadoras e Senadores
já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Os Líderes podem orientar suas bancadas.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
enquanto as Srªs e os Srs. Senadores exercem os seus votos, eu gostaria de registrar – já foi feito por outros
Senadores – que, ao longo desses meses, eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do Senador Armando
Monteiro, do Senador Tasso Jereissati, do Senador José Aníbal e de outros Senadores na construção desse
grande entendimento.
Na prática, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é a primeira vez que a República sai em socorro
dos Estados Federados: é a terceira vez que a União faz isso, e com grande custo, não apenas para a União,
evidentemente – com grande custo para a sociedade brasileira e para o contribuinte brasileiro.
O que o Senador Armando Monteiro fez foi restituir, na prática e de forma objetiva, um dever de casa
para esses Estados que estão mergulhados em crises para lá de financeiras, porque são crises econômicas.
Nada mais justo, portanto, que nós possamos exercer a nossa solidariedade federativa. Mas que nós possamos
preservar o interesse do contribuinte e dizer a esses Estados que os desafios em que o nosso País está
mergulhado em relação a essa profunda crise fiscal, de desequilíbrio das contas públicas, não é apenas uma
necessidade, uma obrigação e um desafio do Governo Federal: é também um desafio dos governos estaduais.
Portanto, a restituição dessas contrapartidas, que foram, todas elas, tão bem detalhadas e incorporadas pelo
Relator, pelo Senador Armando Monteiro, caminham na direção da responsabilidade fiscal, um princípio e um
valor que precisam estar presentes na atividade pública.
Já se foi o tempo em que o político, em que o gestor público podia fazer com o dinheiro do povo aquilo
que bem entendia, até porque eu sempre digo e reafirmo: governo não gera riqueza; quem gera riqueza é o
trabalhador, é o empreendedor. O papel do Governo, seja ele federal, estadual ou municipal, é fazer a gestão
desses recursos com austeridade, com rigor e com absoluta escolha certa na linha daquilo que interessa à
sociedade e ao contribuinte, que sustentam toda essa máquina.
Mas eu quero cumprimentar o Senador Armando Monteiro, que em bom tempo restituiu, dando,
inclusive, elevação ao papel desta Casa, que é a Casa da Federação, e que tem a obrigação constitucional de
representar os Estados brasileiros.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Presidente, o Governo pede o
voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O Governo recomenda o voto “sim”.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, a oposição recomenda o voto “não”, dizendo...
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Por favor.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – ... que nós somos
favoráveis à ajuda aos Estados – neste caso, à suspensão das dívidas –, mas não concordamos com essas
condicionantes. São condicionantes draconianas: obrigar a aumentar a conta previdenciária para, no mínimo,
14%; reajuste zero por três anos – nem recomposição da inflação; e um programa...

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

39

(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – ... de desestatização...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Lindbergh, para orientar a Bancada.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – O nosso voto,
então, Sr. Presidente, é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Como vota o PSDB?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB
vota “sim”.
O PSDB colaborou com o Senador Armando Monteiro. O PSDB sente profundamente a situação a que
chegamos, situação que impõe uma gestão pública muito rigorosa, que já está impactando fortemente
alguns Estados, como o Rio de Janeiro, Minas, o Rio Grande do Sul. Enfim, não há outro caminho a não ser o
regime fiscal rigoroso, até porque não há mais de onde tirar recursos para continuar bancando as atividades,
os salários, as pensões e aposentadorias desses governos estaduais.
Então, o PSDB...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – ... vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O Democratas como vota?
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – E eu queria aproveitar para fazer um breve
registro sobre a morte de Dom Paulo Evaristo Arns. Foi um grande cardeal, com o qual nós mantivemos uma
relação de proximidade, assim como o Governador Franco Montoro, que foi Senador, o Presidente Fernando
Henrique, que foi Senador, o Governador Mário Covas, que foi Senador e que recebeu uma belíssima
homenagem, quando da sua morte, numa missa conduzida por Dom Paulo Evaristo Arns. Um grande brasileiro
da liberdade e da cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE) – Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós estamos em votação, Senador.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB - CE) – O PMDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE) – Pela ordem, depois
da votação, Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PMDB vota “sim”.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) –
Eu quero orientar pelo PCdoB, Sr. Presidente.
Eu não me inscrevi na matéria, mas quero dizer que, lamentavelmente, aquilo que a Câmara consertou
nós estamos recolocando. Então, por essa razão – não porque seja contrária à renegociação da dívida dos
Estados que estão em dificuldade –, por essa razão, voto “não”.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE) – Sr. Presidente, o PT
vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PT vota “não”.
Como vota o DEM?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Social Democrata/DEM - RN. Fora do microfone.) – O DEM vota “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. Fora do microfone.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O DEM vota “sim”.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de uma forma inusitada
e repentina, não se consegue escutar mais as opiniões do Plenário. Parece que o Senado foi invadido por um
bando de baitacas e não podemos acompanhar os debates.
O Senador Ferraço usou a tribuna agora e não consegui escutar uma palavra do que ele disse. Parece
que o Plenário do Senado foi invadido por algumas pessoas que não têm o menor respeito pelo debate e pelo
Senado da República!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Peço, por favor, à Secretaria-Geral da Mesa, que
esvazie o plenário do Senado Federal.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Só ficarão no plenário do Senado os credenciados e
os Senadores.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Sr. Presidente, Senador Renan.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Estamos em votação.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Para anunciar o voto, Sr. Presidente.
Para encaminhar o voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Como vota o PSB?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA.Sem revisão da oradora.) – O PSB
votará “sim”, segundo conversa com o Líder Antonio Carlos Valadares, ressalvados os destaques – que
nós acompanharemos – que retiram todos os condicionantes que não foram aprovados pelos senhores
governadores.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Tasso.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não é para encaminhar, é para orientar as bancadas.
O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Social Democrata/PSDB - CE. Sem revisão do orador.) – São dois
minutos, sugerindo, e acho que com toda a justiça, que haja um Voto de Pesar desta Casa pelo falecimento de
D. Paulo Evaristo Arns, uma liderança católica e uma liderança nacional, cujo espírito e palavras de paz e de
amor influenciaram muito o País no final do século passado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Mesa se solidariza com o Voto de Pesar proposto
pelo Senador Tasso Jereissati.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Sr. Presidente.
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP) – Sr. Presidente, eu também gostaria de me solidarizar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – E determina seu registro em ata.
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP) – Eu queria me solidarizar...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Para orientar, Sr. Presidente.
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP) – ... e fazer uma homenagem à bravura, e é o que nós brasileiros
devemos a D. Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Randolfe, para orientar a votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a Rede orienta o voto “não”; encaminhará e orienta o voto “não”. Por quê? Não por não concordar
com a necessidade de auxílio aos Estados, já que é evidente a situação de crise dramática que os Estados
brasileiros atravessam.
Só que não pode ser às custas dos servidores públicos, mais uma vez, com a ampliação da contribuição
previdenciária aos servidores públicos; não pode ser às custas do desmantelamento e sucateamento do
serviço público nos Estados,...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – ... com as medidas que
estão sendo aqui propostas.
Então, a Rede encaminha, orienta o voto “não”, Sr. Presidente.
E eu queria só sugerir, Sr. Presidente, além do Voto de Pesar pela perda de D. Paulo Evaristo Arns, também
o Voto de Pesar pela perda do ilustre amazônida, que tanto serviço prestou à Amazônia, que é o Dr. Phelippe
Daou.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Sr. Presidente, eu queria fazer minha manifestação, porque fiz 11
emendas. Eu quero, antes da minha votação...
(Procede-se à apuração.) (Lista de votação - vide item 2.2.4 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – SIM, 55; NÃO, 14.
Está aprovado o Substitutivo, ressalvados os destaques.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Sr. Presidente, eu quero registrar. Depois do Humberto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Estamos em votação, em processo de votação. Assim
não vamos evoluir na Ordem do Dia.
Votação do art. 4º do Substitutivo destacado. Art. 4º.
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Para encaminhar, concedo a palavra ao Senador José Pimentel.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Sr. Presidente, quero dizer...
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu peço... Senador Pimentel, sem interrupção. Eu
peço, por favor, à Secretaria-Geral da Mesa que só permita a presença no plenário do Senado Federal dos
credenciados.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE. Para encaminhar. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, todas as vezes em que nós aplicamos regras gerais para entes do Pacto
Federativo que têm dívidas diferenciadas, é desigual. Se nós pegarmos a dívida renegociada lá nos anos 1990,
em junho de 2016 ela somava R$496 bilhões. Esse é o montante da dívida dos Estados renegociada lá nos
anos 1997, 1998 e 1999 – dívida que já foi renegociada. O montante hoje é esse. Se você pegar os seis Estados
da Região Norte – o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Rondônia e Roraima –, verificará que eles devem
um ponto desse montante. Ou seja, 99% da dívida não faz parte da Região Norte. Se você abrir os Estados,
verificará que o Estado do Amapá deve dois centésimos do montante dessa dívida.
Se você for para a Região Nordeste, os nove Estados do Nordeste devem, dessa dívida, 4%. Ou seja, 96%
não estão nem na Região Norte nem na Região Nordeste. O meu Estado, o Estado do Ceará deve 0,32% dessa
dívida de que aqui nós estamos tratando.
Se nós pegarmos a Região Centro-Oeste mais o Distrito Federal e os três Estados, essa dívida representa
3,7% do montante.
E os Estados do Sul e Sudeste ficam com 14 mais 76, com 91% de toda a dívida. Ou seja, os Estados ricos
têm 91% dos R$496 bilhões. Os três Estados que decretaram – entre aspas – “falência”, estado de emergência,
o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio Grande do Sul e o Estado do Rio de Janeiro, estão aqui.
Agora, nós estamos pegando as três regiões e impondo as mesmas condicionantes para dívidas irrisórias.
E que condicionantes são essas? Uma delas é exatamente impedir que esses Estados possam fazer qualquer
política pública de pessoal; determina que eles são obrigados a reduzir a jornada de trabalho e a reduzir o
salário sem ter qualquer patamar de proteção. Ou seja, fica a critério da assembleia legislativa de cada Estado,
por iniciativa do governador – que consegue, inclusive, acabar com órgãos públicos quando tem divergência
política com um deles, através de emendas constitucionais para dificultar.
Portanto, o primeiro grande registro é que nós estamos aplicando regras iguais para os entes do
Pacto Federativo que não têm dívida ou têm dívida mínima. E isso não é correto. Ao mesmo tempo, estamos
determinando uma série de outras condicionantes que estavam na PEC 55, e 60% da população é contra
essa PEC. Por isso é que nós estamos propondo a supressão do art. 4º desse projeto de lei: exatamente para
permitir que você trate igual os iguais...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE) – .... e retire dessas
condicionantes aqueles entes do Pacto Federativo que não serão beneficiados na mesma proporção.
Eu entendo que Estados perdulários e Estados que gastam sem observar a sua capacidade de pagamento,
que impõem a toda a sociedade brasileira o pagamento das contas – e esses Estados são: Rio Grande do Sul,
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais –, agora vêm para a Região Norte, para a Região Nordeste, para a
Região Centro-Oeste – que nem dever nós aprendemos – pagar essas contas.
É por isso que peço aos meus pares que votem pela supressão do art. 4º, para que possamos dar
tratamento igual àqueles que são iguais e tratamento diferenciado àqueles que são diferenciados.
Volto a dizer: dos R$496 bilhões, que é a dívida de que nós estamos tratando, apenas...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará as manifestações do Senador
Eduardo Braga.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM) – Sr. Presidente, apenas para declarar que acompanharia, se
presente estivesse, o encaminhamento do nosso Partido nas votações.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará a sua manifestação.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Naquele último momento, terminei
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que não consegui votar. Portanto, acompanharia a posição do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
Senador Tasso.
O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Social Democrata/PSDB - CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Senador Renan, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu gostaria de encaminhar, pelo PSDB, pela manutenção
do substitutivo do Senador Armando Monteiro e colocar para o meu caro conterrâneo, Senador Pimentel, as
seguintes colocações: dentro do que está proposto, V. Exª tem toda a razão...
(Soa a campainha.)
O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Social Democrata/PSDB - CE) – ... em dizer que os Estados do Nordeste
seriam bastante injustiçados caso a renegociação da dívida dos Estados que está sendo feita fosse feita de
maneira igual. No entanto, isso não está acontecendo.
É preciso explicar que existem três momentos diferentes aí que precisam ser bem explicitados: são os
Estados que estão em situação dificílima e quase inviável neste momento, como é o Rio, o Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e Sergipe, e que terão o regime especial de recuperação tributária e fiscal. Esse é um regime
especial apenas para esses Estados, que terão que fazer contrapartidas duríssimas, diferentemente dos outros
Estados, e que têm que tomar medidas muitos duras para poder fazer frente aos empréstimos que ainda vão
pegar pela frente em função da necessidade imediata de caixa que esses Estados têm. Esse é um ponto.
A outra coisa é a renegociação dos Estados, de uma maneira geral, de que esses quatro Estados estão
fora. E são Estados que também têm diferenciação, alguns com dívida alta e outros com dívida mais baixa.
Ora, esses Estados com dívida mais baixa, diferentemente dos Estados que estão muito mal – embora
tenham algumas obrigações em comum –, terão a probabilidade de levantar novos empréstimos que os
Estados com dívida mais alta não terão. Os Estados com dívida mais baixa, se não me engano – do número
não tenho bem certeza –, terão a probabilidade de levantar, com o aval do Tesouro Nacional, cerca de mais de
R$17 bilhões.
Isso daria a esses Estados a possibilidade de fazer investimentos, fazer novos investimentos, investimentos
em infraestrutura, enfim, investimentos de toda a ordem, que venham a dar a esses Estados, que fizeram
justamente o dever de casa, essa possibilidade. Nesse caso, especialmente, eu queria falar do Estado do Ceará,
que está em situação como essa.
Agora, em relação ao limite de pessoal, esses Estados também estão no limite de pessoal e, se continuarem
nesse ritmo que estão, mesmo os Estados menos endividados acabarão em situação de inviabilidade devido
ao aumento das irresponsabilidades fiscais que estão cometendo, o que não é o caso de todos os Estados.
Por isso, eu queria deixar bem claro que os Estados estão sendo tratados de uma maneira diferente.
Apesar de o Senador Pimentel ter toda a razão em falar que as dívidas são bastante desiguais, o tratamento
também é desigual, e a possibilidade de acesso ao crédito é uma oportunidade muito boa para os Estados que
possam provar a capacidade e que têm que pegar esses empréstimos.
Portanto, encaminho, mais uma vez, a favor, dizendo que essas condições são essenciais para o equilíbrio
fiscal de longo prazo, para que nós não tenhamos que viver novamente o momento que nós estamos vivendo
hoje.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE) – Art. 14, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Quem vota com o Relator vota “sim”.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – Presidente, para encaminhar o voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Quem vota com o Relator vota “sim”.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE) – Art. 14, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM. Fora do microfone.) – Abra
o painel, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu peço à Secretaria-Geral de Mesa que abra o painel.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE. Para uma explicação
pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que eu faço questão de registrar é que nós estamos dando
as restrições aos Estados como se todos eles estivessem insolventes, enquanto a dívida está com os grandes
Estados e não com aqueles que necessitam. É por isso que eu estou fazendo esse registro.
Segunda questão: nós temos, sim, nesses Estados, uma capacidade maior de endividamento que não
vem por esse projeto, vem através da resolução do Senado, com regras claras. Todo ano, o Tribunal de Contas
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da União define...
O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Social Democrata/PSDB - CE) – Desculpe-me, mas vou ter que replicar.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE) – ... esse montante da
capacidade de endividamento, e a nossa CAE, o nosso Senado Federal analisa com todo o critério, e fazemos.
O que me deixa indignado é nós pegarmos os seis Estados da Região Norte, que devem 1% desse
montante da dívida; pegarmos os Estados do Nordeste, que devem 4% desse montante da dívida; pegarmos
os Estados do Centro-Oeste, que devem 3,7% desse montante da dívida...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE) – ... e darmos um mesmo
tratamento.
É esse o nosso protesto, por isso é que proponho a exclusão do art. 4º.
Não é a rejeição do projeto.
O SR. TASSO JEREISSATI (Bloco Social Democrata/PSDB - CE. Sem revisão do orador.) – Presidente, por
favor, eu preciso explicar, porque existe uma certa ignorância em relação ao que se está discutindo aqui.
Os Estados que têm menos dívidas são classificados por um rating feito pela Secretaria do Tesouro
Nacional. Em função do tamanho dessa sua dívida e do tamanho de arrecadação é que eles têm uma
capacidade de fazer endividamento para investimento. Então, é esse o tipo de classificação que está sendo
agora definitivamente criado para que haja esse rating e a capacidade de endividamento dos Estados.
Portanto, existe uma falta de conhecimento do que está acontecendo, e essa indignação não tem
procedência.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM) – Sr. Presidente, eu gostaria também...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, o primeiro registro é que aqui não tem Senador de primeira e segunda categoria.
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE) – Eu sou pobre, sou filho
de trabalhador rural, mas não me rendo a algumas ignorâncias que aqui chegam.
Por isso, Sr. Presidente, estou indignado com a forma como se faz um debate democrático.
Não agredi ninguém, respeitei todos e trouxe dados objetivos para discutir.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM) – Sr. Presidente, Sr. Presidente...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – A oposição vota
“não”, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de poder, Sr. Presidente, me
manifestar com relação a essa questão dizendo o seguinte: efetivamente essa questão precisa estar legalizada
e transparentemente colocada – e transparentemente colocada – em torno da definição do rating dos Estados,
e esse é um caminho absolutamente necessário para que que seja encaminhado.
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria também de comunicar a este Plenário do Senado que dei entrada, mais
cedo, num requerimento de pesar, Sr. Presidente, porque o Amazonas e o Brasil perderam, na tarde de hoje,
um grande brasileiro, um grande amazonense, Dr. Phelippe Daou.
Todos nós no Amazonas estamos consternados juntamente à família Daou pelo falecimento desse
grande brasileiro, desse grande amazonense, que contribuiu não só com sua capacidade de trabalho, mas
com seus investimentos, para que integrasse a Amazônia numa comunicação via satélite, fazendo com que a
Amazônia entrasse no século XXI com uma verdadeira rede de comunicação integrada por satélite.
Também quero dizer que, no momento em que Phelippe Daou parte, ele segue abraçado a seus
companheiros e seus amigos e colaboradores, com o Milton Cordeiro, Joaquim Margarido, que fundaram a
Rede Amazônica – todos faleceram nos últimos meses, Sr. Presidente.
Portanto, gostaria de dizer do meu pesar e da minha solidariedade à família e me manifestar
positivamente em torno da matéria que estabelece o rating dos Estados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, para encaminhar a votação pelo PSB, conforme combinado com o Senador Líder do Partido,
Senador Valadares, para dizer, Sr. Presidente, que acompanharemos esse destaque.
É a posição de todos os nossos governadores retirar essas condicionantes que impõem a governos que
não têm a necessidade essas restrições que não achamos que são condicionantes necessárias.
Portanto, acompanhamos o destaque do Senador Humberto, dizendo “não” ao texto do Senador
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Armando Monteiro.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS) – Sr. Presidente, o PDT
vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PDT vota “sim”.
O Governo recomenda o voto “sim”.
Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB - RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria também externar
os nossos mais profundos sentimentos pela perda de um grande brasileiro amazônida de coração, Phelippe
Daou, que foi pioneiro na comunicação televisiva em toda a Amazônia ocidental: Amazonas, Rondônia, Acre,
Roraima e Amapá.
Phelippe Daou amou, com toda intensidade, a Amazônia brasileira. Defendia o meio ambiente, mas
defendia o progresso também. Lutou pela Zona Franca de Manaus, pela BR-319, pela hidrovia do Rio Madeira
e todas as hidrovias da Amazônia e, sobretudo, pela educação, pela cultura.
Era verdadeiramente apaixonado pela Amazônia.
Então, em meu nome e da Deputada Federal Marinha Raupp, eu quero externar as nossas condolências,
os nossos sentimentos, rogando a Deus que possa confortar os familiares e amigos desse grande brasileiro
que foi Phelippe Daou.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – O PSDB encaminhou “sim”, Sr. Presidente.
Peço que V. Exª registre no painel.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN) – Sr. Presidente, o PT
encaminha “não”.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – Oposição, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A senhora já encaminhou.
O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco Moderador/PTB - PI) – PTB, “sim”, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Rede, “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Rede, “não”.
O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco Moderador/PTB - PI) – PTB, “sim”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Social Democrata/DEM - RN) – Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Democratas vota “sim”.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA) – Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Social Democrata/PSDB - PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela
ordem, Sr. Presidente, eu queria consultar V. Exª a respeito da sessão do Congresso Nacional. É da maior
importância que se complemente a votação dos vetos para aprovar os PLNs. Há um PLN lá, entre outros tantos,
o PLN nº 20, que suplementa os recursos, para que a União possa pagar a Estados e Municípios os recursos da
CFEM e dos royalties que foram utilizados, e ela precisa dessa suplementação.
Então, eu pergunto a V. Exª: vamos fazer a sessão do Congresso hoje?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Câmara não liberou durante o dia o plenário para a
sessão do Congresso Nacional, nem às 11h, nem às 14h, horários em que nós havíamos convocado as sessões,
mas nós vamos fazer, sim.
Se todos já votaram, eu vou proclamar o resultado.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Sr. Presidente, o PP
encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PP encaminha “sim”.
O PMDB encaminha “sim”.
Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.) (Lista de votação - vide item 2.2.4 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – SIM, 47; NÃO, 18.
Está aprovado o art. 4º do substitutivo.
Último destaque. Votação do art. 15 do substitutivo.
Em votação o art. 15.
Quem vota com o Relator vota “sim”.
Quem vota com o Relator vota “sim”.
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As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, enquanto vota, só para explicar o que é.
Na verdade, estamos tirando, nesse destaque, desse programa de recuperação fiscal que foi montado,
as condicionantes. Desse programa de desestatização, estamos tirando os 14% de contribuição previdenciária,
estamos tirando a obrigatoriedade de três anos de reajuste zero, porque você pode ter recomposição com a
inflação. Então, são todas essas condicionantes que nós estamos retirando do programa de recuperação fiscal.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE) – Sr. Presidente, o PT
vota “não”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Rede vota “não”, Sr.
Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – Oposição, “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Rede vota “não”; oposição, “não”. Se todos já votaram...
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – PSDB vota “sim”.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS) – PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – PDT, “sim”.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – PSDB, “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – PSDB, “sim”; PP, “sim”.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – PMDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – PMDB, “sim”.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - BA) – PSB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – PSB vota “não”.
O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco Moderador/PTB - PI) – O PTB, “sim”, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RJ) – Eu só queria
registrar que nós criamos, nessa votação, a PEC 55 dos Estados, só que dez anos. O que aprovamos aqui é de
20 anos e nós criamos agora a PEC 55 para os Estados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Se todos já votaram, nós vamos encerrar...
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Social Democrata/DEM - RN) – Só para registro, Sr. Presidente, o Democratas
vota “sim”, para configuração no painel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Democratas vota “sim”.
Senador Omar. (Pausa.)
Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu queria aqui pedir um esclarecimento ao Líder do Governo, Senador Aloysio Nunes,
ao Líder do Governo no Congresso, Romero Jucá, e manifestar aqui, ao mesmo tempo, uma preocupação.
No dia de ontem, nós que ficamos até o final, o último ponto da pauta, V. Exª lembra que foi a votação do
reajuste salarial dos defensores públicos. Lá atrás, esse reajuste foi concedido, houve o veto e houve depois
uma negociação. E todos aqui votamos como se apenas estivéssemos votando o reajuste dos defensores
públicos da União.
Hoje eu fui alertado por mais de um assessor, inclusive de bancadas do Governo, de que, juntamente
com o aumento salarial dos defensores públicos da União, nós votamos também uma tabela de reajustes. Eu,
pelo menos, não sabia, mas nós ampliamos os salários de assessores especiais da Presidência da República em
três categorias, do Comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do Secretário-Geral do Ministério da
Defesa, Estado-Maior das Forças Armadas, Secretário-Geral de Contencioso, Secretário-Geral de Consultoria,
Presidente da Agência Espacial, demais...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador, não houve alteração de valores, houve só a
republicação da tabela, para excluir o subdefensor...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE) – Mas isso não foi
esclarecido ontem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não, ontem não foi esclarecido. V. Exª...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE) – Eu só queria dizer o
seguinte: que nós não temos nenhum problema de votar ajuste de salário de quem quer que seja, propostas
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que venham do Governo, mas nós temos que pelo menos saber – pelo menos saber!
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN. Fora do microfone.) – É
a falta de transparência.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE) – Eu quero entender,
eu queria que V. Exª me explicasse o que efetivamente aconteceu.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É que havia uma linha que foi suprimida, do
Subdefensor-Geral, e por isso ele achou que precisava publicar a tabela. Nós na hora fizemos essa indagação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE) – Essa tabela foi
votada quando?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Ontem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP. Fora do microfone.) – A tabela foi
republicada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Mas não houve alteração de valor. Houve a supressão
de uma linha, do Subdefensor-Geral. Foi essa pergunta que V. Exª está fazendo aos Líderes que nós fizemos
ontem ao Relator da matéria, que deu exatamente essa resposta. Aliás, ele especifica no parecer.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE) – Tudo bem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
Nós vamos ter, pelo menos, três ou quatro votações nominais. É muito importante a presença de todos.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.) (Lista de votação - vide item 2.2.4 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – SIM, 52; NÃO, 15.
Está aprovado o art. 15 do substitutivo.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AC) – Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Aprovado o substitutivo, Senador Petecão, ficam
prejudicados o projeto e as demais emendas.
O parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar, será
publicado na forma regimental. (Parecer nº 998/2016-CDIR - vide item 2.2.4 do sumário)
Discussão do substitutivo em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir...
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão, sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação,
nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AC. Sem revisão do orador.)
– Presidente Renan, eu queria apenas fazer o relato de um episódio que aconteceu hoje na CAS (Comissão
de Assuntos Sociais) e que, com certeza, colocou em xeque não só o meu nome mas também o de todos os
membros da Comissão e do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Sem interromper V. Exª, nós registramos, mais uma
vez, com satisfação, a presença do Governador do Rio de Janeiro, Pezão, e a presença também do Governador
Sartori, do Rio Grande do Sul.
Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AC) – Presidente, como eu
dizia, nós tivemos uma reunião importante na CAS hoje, sob a Presidência do nosso querido Lobão. Aqui eu
queria parabenizar o Presidente Lobão pelo trabalho feito e pela sua paciência.
Hoje, sinceramente, as pessoas que são contra esse projeto, que defendem, com unhas e dentes, esse
imposto sindical... Nós achamos um absurdo a forma como eles tiram dinheiro do trabalhador. Nós não somos,
Presidente, contra o imposto sindical; nós somos contra a obrigatoriedade. Lá, hoje, aconteceu um episódio,
um fato... É para isso que está servindo o dinheiro do imposto sindical. Lá, eles distribuíram panfletos tentando
denegrir a minha imagem. Eles me agrediram com palavras – não só a mim, como a todos os membros da
Comissão –, dizendo que aquela era uma comissão de peculatários – uma comissão de peculatários.
O Senador Otto estava presente. Senador Otto, eu queria lhe agradecer pela solidariedade, também a
outros companheiros que foram solidários e não aceitaram aquela agressão por membros de algumas centrais
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sindicais que estão, há muitos anos, usando o nome dos verdadeiros trabalhadores.
No Portal da Câmara, o senhor pode ver, está lá o projeto. Sessenta mil pessoas são a favor do projeto
e apenas mil pessoas são contra.
Eu não sou contra a Contribuição Sindical; eu sou contra a obrigatoriedade. Esse trabalho não está indo
para o trabalhador; esse dinheiro está indo para isso, Presidente, para fazer panfleto, para denegrir a imagem
do Parlamento, para fazer arruaça aqui na frente do Senado. É para isso que essa contribuição está servindo.
Então, eu queria pedir o apoio de todos os meus companheiros. Que nós possamos nos unir e não ter
medo. Fui ameaçado ontem, lá no gabinete do Senador Wilder, que é o Relator e deu um parecer favorável. O
sindicalista lá me disse: “Olha, agora nós vamos para a rua mostrar para você a força do sindicato”. Eu não tenho
medo de sindicato. Eu tenho 30 anos de política. Graças a Deus, não sou ligado a nenhuma central, não sou
ligado a nenhum sindicato. Agora, isso que estão fazendo, usando o nome do trabalhador, é uma afronta, um
absurdo. Eu queria chamar todos os meus colegas Parlamentares para que possamos nos unir e ter coragem
de fazer esse enfrentamento. Hoje eles tentaram nos intimidar lá na Comissão. Aqui eu queria parabenizar o
Senador Lobão pela sua coragem, pela sua postura de não se intimidar diante das ameaças que foram feitas
lá dentro da Comissão.
Obrigado, Presidente.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI) – Sr. Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Estamos na Ordem do Dia. Eu queria fazer só um
apelo para não discutirmos. Essa conversa já...
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI) – Sim, mas só queria fazer
um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – ...se alongou muito na Comissão e vem para o
plenário no momento em que nós estamos...
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN. Fora do microfone.) –
Mas ela tem o direito.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI) – Mas o Senador Petecão
trouxe, acho que a gente precisa...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Tem direito a quê?
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RN. Fora do microfone.) –
Ao contraditório.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI) – Queria contraditar um
pouco o que ele disse.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Está bom. Com a palavra V. Exª.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI. Sem revisão da oradora.)
– Quero me solidarizar com ele na questão da agressão. Fui sindicalista boa parte da minha vida e nunca usei
de agressão. Sempre fui contra a agressão, acho que não leva a nada, mas também não posso concordar
com o fato de ele dizer que o dinheiro do imposto sindical é só para isso. Falo com conhecimento de causa,
porque fui uma sindicalista que devolveu o imposto sindical para os trabalhadores. Durante a minha gestão
no Sindicato dos Bancários, todo ano a gente fazia um cheque e devolvia. A maioria deixava lá, não queria
receber. Mas ia lá e assinava que estava doando para o sindicato.
Não é verdade também que o sindicato não presta serviços para os trabalhadores. Para todos, não é só
para os filiados, não. Ele patrocina causas, paga advogados, vem para audiência no TST. É adiada e a gente, às
vezes, tem de ficar a semana inteira aqui para poder fazer uma nova audiência. Então, sindicato presta serviço,
sim. Não concordo com essa sua fala.
E queria aproveitar, Senador, para fazer uma homenagem, em nome da Bancada do PT, a D. Paulo
Evaristo Arns. Acho que ninguém... Eu represento bem essa geração. Sou chamada “a filhota da Igreja”, porque
comecei a minha iniciação política na igreja, nas pastorais. E quero ler um trecho do texto de Pedro Del Picchia
para a Folha de S.Paulo. Ele fala bem quem foi D. Paulo Evaristo.
Foi chamado de cardeal da liberdade, bispo dos oprimidos, cardeal dos trabalhadores, bispo dos
presos, bom pastor, cardeal da cidadania, guardião dos direitos humanos e tantos outros.
Mas no final da vida, quando lhe perguntaram como gostaria de ser lembrado, deu uma resposta
singela: “amigo do povo”.
Como padre, bispo e cardeal, lutou pela liberdade, ficou ao lado dos trabalhadores e dos oprimidos,
combateu em defesa dos direitos humanos, mas foi, sobretudo, exatamente como gostaria de ser
lembrado, um amigo do povo.
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Nesta condição, subiu morros, frequentou favelas, incursionou pelas periferias e enfrentou os generais da ditadura para dar proteção a perseguidos políticos – de religiosos a operários, de advogados
a jornalistas.
Quando do assassinato do jornalista Vladimir Herzog por agentes do governo, em 1975, comandou
na Catedral da Sé um culto ecumênico que, reunindo milhares de pessoas, acabou por se transformar num dos atos públicos mais significativos da luta contra o regime militar.
(Soa a campainha.)
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI) – Então, eu queria fazer
essa homenagem, em nome da Bancada do PT, e pedir ao Senado que dê a D. Evaristo o título que ele queria:
“amigo do povo”.
Muito obrigada.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - GO. Sem revisão do orador.) –
Presidente, eu, como Relator da matéria do projeto do Senador Petecão... Petecão, acho que a gente ganhou
um aliado agora. É esse tipo de sindicato que a gente quer: que devolva dinheiro, que preste serviço. Então,
nós vamos ter uma companheira para ajudar a gente a aprovar esse projeto no ano que vem.
Obrigado, Senadora Regina, pelo apoio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Item 3 da pauta:
Projeto de Lei do Senado nº 186, do Senador Ciro Nogueira, que dispõe sobre a exploração de jogos em
todo o Território nacional.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 186, DE 2014
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2014, do Senador Ciro Nogueira,
que dispõe sobre a exploração de jogos de azar em todo o território nacional.
Pareceres da CEDN, sob nºs:
- 1.197, de 2015, Relator: Senador Blairo Maggi, favorável ao Projeto e à Emenda nº 2, nos termos da
Emenda nº 5-CEDN (Substitutivo), que oferece;
- 164, de 2016, Relator: Senador Blairo Maggi, favorável às Emendas nºs 6, 7, 10, 11 e 14-Plen; e
contrário às Emendas nºs 8, 9, 12, 13 e 15 a 21-Plen; e
- 887, de 2016 (em reexame, nos termos do Requerimento nº 577, de 2016), Relator: Senador
Fernando Bezerra Coelho, favorável ao Projeto com emendas, na forma do Substitutivo que oferece.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Presidente, pela ordem.
Existe um requerimento de minha autoria...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu vou ler.
Há, sobre a mesa, requerimentos a serem lidos. Eu peço ao Senador João Alberto que, por favor, faça a
leitura dos requerimentos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – São dois?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – São dois requerimentos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Também há um requerimento meu e do Senador
Aloysio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – E um do Senador Randolfe Rodrigues. Serão lidos
todos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB - MA) – Requerimento de autoria do Senador Magno Malta.
Na forma do disposto no art. 255, inciso II, alínea “c”, item 2, do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro, sobre o PLS 186, de 2014, que seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
tendo em vista sua competência regimental correlata, nos termos do art. 101 do Regimento Interno
do Senado Federal. (Requerimento nº 967/2016 - vide item 2.2.5 do sumário)
O outro requerimento, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues.
Requeiro, nos termos do art. 235, inciso III, alínea “d”, item 7, do Regimento Interno do Senado
Federal, a retirada de pauta da Ordem do Dia da sessão deliberativa extraordinária de 14/12/2016
do Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2014, que dispõe sobre a exploração de jogos de azar em
todo o Território nacional. (Requerimento nº 968/2016 - vide item 2.2.5 do sumário)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Como... Só um minutinho, Senador Magno.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Peço preferência para defender o meu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Como os requerimentos têm o mesmo objetivo,
na prática, que é tirar esta matéria da Ordem do Dia, eu sugiro, como melhor encaminhamento, que nós
possamos votar conjuntamente os requerimentos – votá-los em bloco.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Sr. Presidente, não. O meu é para levar para a CCJ,
não é só para sair da Ordem do Dia. Então, eu peço preferência para defender o meu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Com a palavra o Senador Magno Malta, para defender
o seu requerimento.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - PI) – Sr. Presidente, eu gostaria
de me inscrever para falar contra o requerimento. Senador Ciro.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Presidente, só para
registrar o meu voto anterior. Aqui não estava, mas se estivesse votaria com a oposição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente, para
sustentar o requerimento em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – V. Exª falará no seu requerimento, o Senador Magno
Malta falará no requerimento dele e o Senador Aloysio falará no seu requerimento, já que não vamos ter como
fazer a votação em globo desses requerimentos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - PI) – Eu gostaria da inscrição
para falar contra o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – V. Exª já está inscrito para falar contra os três
requerimentos. O Senador Fernando Bezerra também como relator da matéria.
Com a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Sr. Presidente, com todo o respeito, eu subo esta tribuna, com
respeito às pessoas que têm posição divergente da minha. Embora com as homenagens feitas a D. Evaristo
Arns, que partiu, um grande sacerdote, um grande homem, que militou a luta e a vida dos pobres e que deixa
um legado importante, registro, no início do meu pronunciamento, que a Igreja Católica, a CNBB e os senhores
católicos que se sentiam pastoreados por D. Evaristo, é absolutamente contra a jogatina no Brasil.
Mas eu trouxe, Sr. Presidente, nesse requerimento, usando o texto instrumento do Regimento Interno
desta Casa, o mesmo Regimento Interno evocado pelo Senador Ciro, que é Autor dessa proposta, na tentativa
de inviabilizar votações feitas pelo Senador Romário, quando Presidente da CPI da CBF aqui. Ele e o Senador
Romero, que era Relator, para invalidar uma votação feita lá, porque havia quórum de Senadores que haviam
colocado a sua assinatura no papel, mas que não estavam presentes, e diziam eles que o Senador Romário
votou com apenas três Senadores no plenário...
Isso não foi diferente no caso do projeto da jogatina que veio da Comissão para cá, que foi votado na
Comissão com apenas três votos: o voto do Senador Gladson Cameli, o voto do Senador Ciro Nogueira e o
voto do Senador Fernando Bezerra, para tanto inviabilizados da mesma forma que fizeram com o Senador
Romário. Na verdade, eles estavam invocando, de maneira correta, o Regimento, porque eu também estou
invocando de maneira correta, para que volte à CCJ, à Comissão de Justiça, que não foi ouvida neste caso,
porque votaram com três Senadores e trouxeram diretamente para o plenário.
Um projeto muito ruim, até porque o Brasil não tem vocação para jogatina. Aliás, acho que lugar
nenhum no mundo, porque tudo que produz vício, problemas somáticos, tudo aqui que produz problemas
somáticos e problemas emocionais que levam pessoas a tirar o pão da boca dos seus filhos, a destruir os seus
bens pessoais, a perder noites e perder o seu próprio trabalho, perder a noção da vida, até porque o próprio
ambiente lhe proporciona isso, por causa do vício com jogo, já é um mal muito grande. Aprovar esse projeto
que diz que 65% dos cassinos terão que ser abertos nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Senador
Reguffe, exatamente nas áreas mais pobres do País, para produzir mais dependentes e indoutos?
A jogatina no Brasil não servirá para nada mais, Senador Aloysio Nunes, senão para lavar dinheiro do
narcotráfico, lavar dinheiro da contravenção, lavar dinheiro de corrupção.
Quando o Presidente Lula, Senador Humberto, fechou os bingos, havia duas vertentes muito fortes.
Uma delas é a de que bingo e cassino querem fugir dos impostos. Eles não assinam carteira de ninguém; eles
mandam criar as associações de trabalhadores para que não haja recolhimento de impostos. Uma mulher que
fica grávida,...
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(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – ... como garçonete de um bingo ou de uma casa
de jogo, não tem os mesmos direitos de maternidade, como qualquer uma outra cidadã que trabalha em
um emprego de carteira assinada. Quem são os seguranças da jogatina do bingo? Normalmente, policiais
expulsos, truculentos, com armas raspadas. Essa é a realidade do mundo.
O Brasil tem 1.100km abertos de fronteira com o Paraguai; tem 700km abertos com a Bolívia, onde
tem todas as cabriteiras de carro roubado do País; e mais de 3 mil quilômetros no entorno da Amazônia, sem
contar os afluentes do Rio Amazonas. Nós somos um país de fronteiras abertas.
O Brasil tem 12 mil homens operacionais na Polícia Federal. A Argentina tem 32 milhões de pessoas, 48
mil homens da Polícia Federal. Nós temos 204 milhões, não temos 12 mil homens operacionais. Nós temos 34
policiais na fronteira de 1.100km com o...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Para concluir.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES. Fora do microfone.) – Dê-me mais dois minutos, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É que nós vamos ter a discussão do mérito.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Os nossos vizinhos têm o cheiro da contravenção. O
Brasil tem um complexo portuário, um complexo aeroportuário e fronteiras secas.
Se aprovarmos a jogatina para este País, nós faremos desta Nação, Senador Lasier, o paraíso da
contravenção. Os contraventores virão para cá, um país de 204 milhões de pessoas. Quando os juízes
mandaram reabrir os bingos, depois do advento...
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – ... em que o Presidente Lula mandou fechar, lembrome do Governador Requião, que, de uma forma corajosa, ficava em frente aos bingos, esperando a ordem
judicial, e não permitiu no Paraná que nenhum bingo fosse aberto. Viva a sua atitude, Senador Requião!
E que nós hoje, em respeito ao próprio Parlamento e ao Regimento Interno, façamos voltar esse projeto
da jogatina para ser discutido na CCJ, que é o fórum apropriado para fazermos esse debate! Conclamo aos
senhores e às senhoras, aos católicos que aqui estão e àqueles que batem à porta dos religiosos, para pedir
voto em época de eleição, essa é a hora de darmos o troco contra a jogatina, que nada mais é para lavar
dinheiro de sangue neste País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Aloysio, para sustentar o seu requerimento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP. Para encaminhar. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu queria preliminarmente, respondendo a várias indagações, dizer que estou
falando...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – ... rigorosamente em meu
nome. Não estou falando em nome do Governo, mesmo porque não há uma opinião fixada do Governo sobre
essa matéria. Vou me reservar para falar do mérito no momento oportuno.
Mas eu penso, Sr. Presidente, que é absolutamente indispensável ouvirmos a Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa sobre aspectos jurídicos do texto, aspectos jurídicos, inclusive sobre questões que envolvem
a constitucionalidade da matéria. Veja, começa-se com uma definição bizarra do jogo de azar como um serviço
público. Jogo de azar, um serviço público! E a partir daí se deduz toda uma série de regulamentações.
Parece-me altamente discutível, à luz do que seja serviço público, segundo o Direito Administrativo e
segundo a Constituição Federal, caracterizarmos jogo de azar como um serviço público. E, em decorrência
disso, todo o conjunto de regulamentações no meu entender caem por terra, inclusive uma modalidade
de atribuição desse “serviço público”, entre aspas, que não existe no nosso Direito Administrativo, que é a
designação, enfim, que é simplesmente uma atribuição ao particular.
Outra questão que me parece grave, Sr. Presidente, no coração do projeto, atendendo a uma preocupação
saudável do Autor e do Relator, atribui-se à Caixa Econômica Federal um conjunto enorme de atribuições,
um conjunto enorme de atribuições, sendo certo que o jogo do bicho, esse não, esse vai ser agenciado e
promovido por particulares. Mas a Caixa Econômica Federal ela se encarrega de gerenciar o conjunto dos
demais jogos de azar, das demais modalidades.
Ora, Sr. Presidente, todos nós sabemos, e isso é comezinho, que, sendo a Caixa Econômica Federal uma
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instituição que integra a administração indireta do Estado, as suas atribuições não podem ser definidas por
projeto de lei de iniciativa parlamentar. Apenas projeto de origem do Poder Executivo pode fazê-lo. Portanto,
eu acho que existe uma ameaça de inconstitucionalidade que fulmina o coração do projeto que nós vamos
examinar.
Por essa razão, Sr. Presidente, eu considero que é prudente ouvirmos a CCJ. Ainda hoje, pela manhã, na
última sessão presidida pelo Senador Maranhão, nós levantamos vários problemas, vários precedentes de que
a oitiva da CCJ se revelou muito útil e que, pelo contrário, a dispensa da CCJ veio a criar depois problemas na
tramitação e mesmo problemas depois no âmbito do Judiciário.
Por isso, Sr. Presidente, eu, sem falar ainda sobre o mérito, eu insisto no meu requerimento de ouvir a
CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
Em seguida, falarão o Senador Ciro Nogueira e o Senador Fernando Bezerra. E o Senador Roberto
Requião.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP. Para encaminhar. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro eu queria debater sobre a argumentação do porquê da
regulamentação de jogos de azar no Brasil. Veja, e nunca é demais lembrar, que este Congresso Nacional aqui
sediou uma Comissão Parlamentar de Inquérito que identificou e investigou os negócios do Sr. Carlinhos
Cachoeira. E, nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, nós não só identificamos o resultado dos negócios
do Sr. Carlinhos Cachoeira através dos jogos de azar com empreiteiras, o resultado desse negócio, e como o
jogo era manipulado. O segundo argumento, um dos argumentos apresentados é de que a descriminalização
favoreceria a redução...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – ... do consumo. É exatamente
o contrário, a descriminalização irá aumentar o consumo do que já é proibido. Outra argumentação favorável
é de que empregos novos seriam gerados com a descriminalização dos jogos de azar no Brasil.
Ora, a pergunta a ser feita é: de onde viriam as receitas para os cassinos? Se essa ideia é tão favorável
assim, por que o Japão não fez a legalização? Por que a Espanha recusou um projeto de 8 bilhões de euros
para construir a Eurovegas lá naquele país? Porque a avaliação do Governo espanhol era de que a instalação
daquele empreendimento no país traria mais prejuízos ao estado nacional do que vantagens.
A outra questão é de onde viria, de onde virá, Senador Ciro, a renda dos jogadores? Vem da classe
média, essa classe média brasileira para baixa. Ou seja, é da classe média brasileira e dos mais pobres. São
esses que vão para o jogo. Nós não estamos falando de riqueza...
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – ... nova no País – já
concluindo, Sr. Presidente –, nós não estamos falando de riqueza nova que seria gerada. Nós estamos falando
da riqueza que seria tirada dos mais pobres, que iriam, a partir da institucionalização do jogo, buscar os
cassinos.
Via de regra, via de regra, na maioria dos países, a instituição de cassinos, a legalização de jogo trouxe
aumento do consumo de drogas, aumento do tráfico, aumento de malefícios e, principalmente, ampliação do
problema nos sistemas de saúde públicos, porque tiveram que ampliar a rede de atendimento e de tratamento
no sistema de saúde público, para combater um dos piores males do século, que é o mal do vício.
Por essas...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – ... razões, Sr. Presidente,
concluindo, não há razão nenhuma para pressa na votação dessa matéria, no mínimo, sem um debate mais
aprofundado por parte da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Concedo a palavra ao Senador Ciro Nogueira.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - PI. Para encaminhar. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de iniciar as minhas palavras,...
(Soa a campainha.)
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - PI) – ... rebatendo aquilo que
o Senador Magno Malta usou como argumento, que na Comissão havia poucos Senadores. Aqui há 70, 80
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Senadores para votar. O Plenário é soberano. Chegou a hora de nós enfrentarmos, Senador Magno Malta, esse
tabu.
Eu reconheço os argumentos do Senador Aloysio, que é contra o jogo, do nobre Ministro José Serra,
que chegou e distribuiu a esta Casa bem fundamentado. É uma opinião, nós temos que respaldar. Mas este
Plenário é soberano, mais soberano do que a Comissão de Constituição e Justiça.
Chegou a hora, o projeto está maduro. Esta é uma discussão, Senador Randolfe, de 20 anos nesta Casa.
Durante os 20 anos, em que estou nesta Casa, que se debate a questão da legalização.
E, alguns temas que foram levantados aqui por esta Casa, eu vou rebater aqui agora. Sei que nós não
estamos no mérito, mas, para a questão da discussão deste requerimento, tenho que levantar.
Senadora Marta Suplicy, não estamos aqui discutindo se nós vamos ter ou não ter jogo no País. O senhor
vai a cada esquina em São Paulo e há máquina caça-níquel lesando as pessoas. É ou não é verdade? Fruto de
quê? De proteção policial, de corrupção.
Presidente Collor, para cada R$3 que são jogados no País, R$2 são de forma ilegal, R$2 são de forma
ilegal. Nós temos mais máquinas caça-níqueis no Brasil do que nos Estados Unidos.
Quem não sabe que o Brasil tem o absurdo de proibir o jogo, e permitir a propaganda? Milhões e
milhões de reais são tirados do nosso País através das apostas on-line, que têm crescido hoje. Estima-se que
hoje, Senador Collor, mais da metade do jogo do mundo está nas apostas on-line. É chegada a hora de o País
ter o benefício de uma situação que já existe, e, em relação à qual, muitos querem tapar os olhos.
Eu sei que essa situação, se essa regulamentação que visa proibir também essas máquinas caça-níqueis
que estão instaladas por todo o País lesando as pessoas... Senador Benedito, enquanto uma máquina caçaníquel nos Estados Unidos devolve 90% do que é apostado, aqui no Brasil só se devolvem 10%. É uma jogatina
desenfreada no nosso País.
É chegada a hora de a população receber os benefícios. Estima-se que a arrecadação que podemos ter
hoje do que já é apostado no Brasil seja em torno de R$20 bilhões, quase uma CPMF.
Nós não estamos aqui para discutir se vamos ter ou não ter jogo, mas o jogo já existe no nosso País.
Acho que o Plenário é soberano e chegou a hora de decidirmos se queremos jogo no País ou não.
O Senador Randolfe falou aqui de um país, a Espanha. A Espanha regulamentou, gente. Meus amigos,
Senadores, existe a regulamentação. Fora o Japão, não existe nenhum país civilizado no mundo, Senador
Tasso, que tenha regulamentado, não tenha enfrentado essa situação que está presente na vida de qualquer
cidadão brasileiro e na vida mundial.
Eu peço que os senhores deliberem se são a favor ou não dessa situação no nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
Quero falar a favor do requerimento para ir à CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Marta, nós ficamos de conceder a palavra
ao Senador Fernando Bezerra, que é o relator da matéria. Em seguida, nós vamos conceder a palavra ao
Senador Roberto Requião. É um favorável e um contra.
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP. Fora do microfone.) – Já há quem seja contra?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Já há três que são contra. No mérito, nós daremos a
palavra a todos para discutir a matéria.
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP) – Eu falo no mérito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Está bem.
Senador Fernando Bezerra.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, vou dar a opinião contra ou a favor da regulamentação dos jogos, mas o Senador Magno Malta
não está informado a respeito da votação na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Foi votado
em caráter terminativo; e, para votar em caráter terminativo, tem que ter um quórum de 12 Senadores. Foi
votado assim. Não foram 3 Senadores. Lá são 24 membros e, para votar em caráter terminativo, tem que ter
12 Senadores. Foi feito o requerimento para o plenário. Então, não estou aqui opinando contra ou a favor, até
porque ainda vou ouvir as razões apresentadas. Acho até que deve passar pela Comissão de Constituição e
Justiça, como falou o Senador Aloysio Nunes Ferreira, com os argumentos que ele colocou, mas eu quero dizer
aqui que presidi a sessão e jamais iria deixar aprovar uma matéria, em caráter terminativo, com 3 Senadores.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Eu posso mostrar o mapa da votação, Sr. Presidente.
Eu posso distribuir o mapa da votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Fernando Bezerra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Tinha inscrição, não tinha era presença física. A
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mesma maldade que eles fizeram com o Romário, a maldade que está escrita no nosso Regimento Interno. É
só cuspir no Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Fernando Bezerra, com a palavra.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE. Como Relator. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de, primeiro, aqui encarar os argumentos
do Senador Magno Malta.
A matéria, primeiro, chegou à Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional há mais de um ano, em
maio, quando o Relator ainda era o Senador Blairo Maggi. Essa matéria foi aprovada com mais de 12 Senadores
na comissão especial. Ela veio para plenário, porque houve o requerimento e a assinatura de 27 Senadores,
para que a matéria pudesse ser apreciada em plenário, pois se queria aprofundar o debate aqui no plenário
do Senado Federal. Eu, então, fui designado Relator, porque o Senador Blairo Maggi foi designado Ministro da
Agricultura. Ao perceber que o projeto precisava de aprimoramentos, pedi à Mesa da Casa para devolvê-lo à
comissão especial. Portanto, eu quero aqui refutar que essa matéria tenha sido apreciada de forma açodada,
com pressa, sem se submetê-la ao escrutínio de todos que têm interesse e que debatem essa matéria aqui
desde 2014, quando o Senador Ciro Nogueira apresentou o projeto de sua iniciativa sobre a legalização dos
jogos de azar.
Eu quero agora encarar os argumentos colocados pelo Senador Aloysio Nunes, que sustenta a
possibilidade de uma inconstitucionalidade a partir da atribuição de jogos de azar como serviço público.
Analisamos isso detidamente, e peço vênia para discordar do Senador Aloysio Nunes. Ao se conferir o
caráter de serviço público, estamos assegurando um dos principais benefícios da legalização dos jogos de
azar, porque o que queremos é conceder, através de outorga, autorização para que os investidores possam
operar os cassinos ou os bingos. E as estimativas que temos junto àqueles que se debruçaram sobre as
possibilidades de arrecadação desses empreendimentos alcançam quase R$29 bilhões em três anos. O Brasil
está mergulhado na maior crise financeira. Esta Casa recentemente legalizou a repatriação de recursos em que
havia o cometimento de crime de evasão cambial, mas, diante das dificuldades do País, enfrentou a realidade,
como muitos países fizeram. Mais de 120 países legalizaram a repatriação de recursos. E foi acertado.
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – O Brasil recebeu este
ano mais de R$46 bilhões em impostos para ajudar no equilíbrio das contas públicas.
Qual a dificuldade de encarar este debate respeitando os que divergem de mim, os que são contra
os jogos em função de posições religiosas, de posições conceituais? Eu os respeito, mas é importante que
deliberemos pelo “sim” ou pelo “não”. Com o que nós não podemos conviver é a clandestinidade, como nós não
aceitamos a clandestinidade dos recursos que estavam depositados lá fora nos grandes bancos e encaramos
isso sem medo, sem receios, porque o Brasil está a precisar de recursos para promover o seu desenvolvimento
e o seu reencontro com a geração de empregos. Portanto, eu quero dizer que definir como serviço público é o
instrumento adequado para se conceder a outorga e para poder também haver uma fiscalização federal sobre
os cassinos e sobre os bingos.
Em relação ao papel da Caixa Econômica Federal, a Caixa é quem administra as loterias. O movimento
das loterias, administradas pela Caixa, representa 0,21% do PIB brasileiro. Hoje, segundo a Associação Mundial
de Loterias, os jogos movimentam mais de US$400 bilhões em todo o mundo. No G20 – me perdoe o Senador
Randolfe –, apenas três países não legalizaram os jogos. Foram apenas a Indonésia, a Arábia Saudita e o Brasil.
A Arábia Saudita e a Indonésia são países islâmicos; o Brasil é o único País do G20 que não legalizou os jogos
de azar. Portanto, dos países que têm assento na ONU – é impressionante a marca –, 75% legalizaram os jogos
de azar. Dos US$400 bilhões movimentados anualmente, 40% são de loterias on-line, são de jogos on-line, que
são o futuro dos jogos; não é nem bingo nem cassino, mas as loterias on-line. O que fizemos? Nós outorgamos
o poder das loterias on-line para a Caixa Econômica Federal, para que a Caixa Econômica Federal, que já é
detentora das loterias de números no Brasil, pudesse controlar...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – ... a parte mais
rentável, a parte mais promissora dessa atividade que queremos regulamentar e que queremos legalizar.
Eu quero também dizer que aqui foi apresentado o argumento da Espanha. A Espanha, em vez de
concentrar as máquinas de caça-níquel em cassinos, como é em Portugal, como é nos Estados Unidos, preferiu
pulverizar e colocar as máquinas de caça-níqueis em postos de gasolina, em farmácia, o que dificulta, ainda
mais, a fiscalização e o controle.
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(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Por isso, eu estou
seguro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Podemos divergir no conceito, nas nossas ideologias, nos nossos
princípios religiosos, mas estou convicto de que os jogos de azar legalizados são um instrumento importante
para a geração de recursos que vamos destinar. Todos os recursos de outorga serão destinados para a saúde
pública, todos os recursos das operações serão destinados para a seguridade social, para o fundo penitenciário,
para a Polícia Federal se modernizar, se aparelhar e ter instrumentos para coibir as práticas de atividades ilícitas.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Vamos apoiar a prática
do esporte olímpico com os recursos das atividades de operações e, atendendo a uma sugestão do Senador
Romário, vamos também destinar recursos dessas atividades operacionais para as crianças deficientes que
precisam de auxílio.
Por isso, quero submeter... Quando formos aqui deliberar o requerimento, seja do Senador Magno
Malta, seja do Senador Aloysio Nunes, estamos na realidade definindo o mérito dessa questão. Chegou a hora
de encarar de frente essa realidade. Ou votamos pela legalização, ou arquivamos em definitivo a possibilidade
de se operarem os jogos de azar aqui no nosso País. Estou certo de que, assim como fizemos na repatriação,
vamos também legalizar e...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos proceder à votação do requerimento de
urgência.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Sr. Presidente, só para dizer ao Senador Fernando
Bezerra que no dia...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Perdão, o primeiro...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – ... 9, quando foi votado, está aqui “não terminativo”.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Toma aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Roberto Requião, V. Exª falará como primeiro
orador na discussão do mérito.
Nós vamos votar os requerimentos. O primeiro requerimento...
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Eu acho importante que ocupem a tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Mas não é... Requião, só uma ponderação.
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É só uma ponderação. V. Exª é o primeiro orador para
discutir o mérito.
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP) – Não. Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu tinha combinado com V.
Exª que eu seria a primeira oradora contra a legalização, mas vamos votar, porque podemos estar fazendo uma
discussão. Vamos votar o requerimento.
(Tumulto no recinto.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não posso conceder a palavra...
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – Uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – ... a vários para discutir o requerimento.
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS. Sem revisão da oradora.) – Questão de ordem, Sr. Presidente, apenas
para esclarecimento e uma dúvida: uma vez aprovado o requerimento de urgência e esse projeto indo para
a Comissão de Constituição e Justiça, mesmo assim, teremos oradores inscritos para falar sobre o mérito do
projeto?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não, claro que não.
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – Então, como nós vamos tolher a fala do Senador Requião e dos
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outros colegas, Senador Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós não vamos tolher. É que o requerimento, é que
o Regimento...
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – Nós estamos falando de um projeto da mais alta envergadura,
nós estamos falando da possibilidade de legalizar ou não algo que foi proibido no Brasil há 70 anos, que tem
inúmeras instituições e organizações contrárias. Nós ouvimos aqui muitas inverdades da tribuna. É preciso
que tenha uma ponderação...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Mas a hora de contra-argumentar, Senadora Simone,
é na discussão do mérito.
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – Mas, se não houver o mérito hoje...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não é na apreciação de um requerimento,
infelizmente. A apreciação do requerimento é...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – E, se não houver tempo para o mérito, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Hein?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – E, se não houver tempo para discutir o mérito?
Precisamos aprovar, porque precisa voltar. Aí temos que discutir. É preciso...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não, não. Nós vamos discutir o requerimento, aliás,
vamos votar o requerimento.
Vamos votar o requerimento ( Requerimento nº 967/2016).
Se os Líderes desejarem, orientem as suas Bancadas.
Como vota o PMDB? (Pausa.)
Requerimento de oitiva da CCJ.
Os Senadores...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – O senhor está votando o meu requerimento, não é,
Sr. Presidente? Para voltar para a CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Acho que sim. Acho que sim.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – O PSD encaminha “não”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Os Senadores que são favoráveis ao requerimento
do Senador Magno Malta permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Aprovado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Aprovado! Aprovado!
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – Verificação de quórum,
Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Aprovou.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Há um pedido de verificação, e eu o defiro. Peço à
Secretaria-Geral da Mesa...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Presidente, o apoiamento.
O apoiamento. O apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Omar Aziz, Senador Fernando Bezerra...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Verificação. Tá apoiado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – ... Senador Eunício Oliveira e Hélio José.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – V. Exª podia orientar: quem vota “sim” vota a favor?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Quem vota “sim” manda para a CCJ. Quem vota “não”
aprecia a matéria hoje, aqui.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Voto “não”.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Presidente, eu gostaria
rapidamente de encaminhar o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Orientar a bancada.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Exatamente, orientar, na
realidade, mas apenas para dizer que acho que não é correto debatermos uma matéria tão importante, tão
complexa diretamente no plenário. Então, é melhor encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Presidente, para esclarecer: “sim” volta para a CCJ?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – “Sim” volta para a CCJ.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Em nome de Jesus, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Em nome de Jesus.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT) – Sr. Presidente, o PR indica o voto “sim”.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS) – PDT vota “sim”.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR) – Oposição vota
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Em votação.
As Senadoras...
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT) – Sr. Presidente, o PR indica o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PR sugere o voto “sim”.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS) – Sr. Presidente, na ausência do Líder, na condição de Vice-Líder e
vendo a posição, é claro que o PMDB encaminha o voto “sim”, pelo menos pela sua maioria, aqui, dos Senadores.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente, a Rede
encaminha...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI) – O PT vota “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu peço às Senadoras e aos Senadores que não se
ausentem do plenário. Nós vamos ter ainda votações importantíssimas.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Vota, Paulo Bauer!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Omar Aziz, V. Exª está sendo chamado aqui
na Mesa Diretora.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Urgentemente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Omar.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco Moderador/PR - MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Presidente. Eu queria consultar V. Exª se vamos ter sessão do Congresso Nacional hoje ou amanhã. Se for
amanhã... Porque nós temos um assunto que nos interessa, aos Estados, principalmente o Estado do Mato
Grosso, que é a questão do FEX.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nos vamos ter sessão do Congresso Nacional amanhã,
às 11h. E, segundo nos informou aqui o Senador Romero Jucá, que é o Líder do Governo no Congresso, há uma
conversação no sentido de que a reunião evolua em função de um acordo de procedimento. Convocamos
sessões para as 11h e para as 14h, e não pudemos realizar as sessões em função da ocupação do plenário da
Câmara dos Deputados.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Presidente, temos muitas matérias ainda
sobre a mesa?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Pelo menos três matérias.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Sr. Presidente, com a liberdade de membro do PMDB, eu voto “não”
a essa matéria, porque acho que está madura a discussão de jogos, para ser votada, concordando com o
encaminhamento do Senador Ciro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos encerrar a votação e proclamar o
resultado. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Cassol, nós vamos ter ainda algumas
votações. É importante a presença de V. Exª.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RO) – Está o.k.
(Procede-se à apuração.) (Lista de votação - vide item 2.2.5 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – SIM, 44; NÃO, 19.
A matéria...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Diga ao lobista de Eike Batista que pode ir embora!
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça.
Próximo item da pauta. Item 6 da pauta.
Projeto de Lei nº 280, de 2016, que define os crimes de abuso de autoridade e dá outras providências.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A matéria tramita em regime de urgência,...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – ... nos termos do art. 869.
O projeto depende de parecer da Comissão da Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação
da Constituição.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 280, DE 2016
(Em urgência - Requerimento nº 869, de 2016)
Projeto de Lei do Senado nº 280, de 2016, do Senador Renan Calheiros, que define os crimes de abuso
de autoridade e dá outras providências.
Pendente de parecer da CECR.)
Eu concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, Relator da matéria.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – Pela ordem, Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Tem requerimentos, os
requerimentos que são de urgência.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – Há requerimentos sobre a mesa, Sr. Presidente.
Há requerimentos sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Há requerimentos sobre a mesa.
Senador Requião, V. Exª, como Relator da matéria, falará logo em seguida à leitura dos requerimentos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB - MA) – São três requerimentos: um do Senador Antonio Carlos
Valadares e vários Srs. Senadores – todos com o mesmo teor; outro assinado pelo Senador Alvaro Dias e outros
Srs. Senadores; outro pelo Senador Ronaldo Caiado; e outro pelo Senador Randolfe Rodrigues e outros Srs.
Senadores. Requerimentos com o mesmo texto, similares.
Requeremos, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 352, extinção da urgência do
Projeto de Lei do Senado nº 280, de 2016, que define os crimes de abuso de autoridade e dá outras
providências. (Requerimentos nºs 971 a 973-A/2016 - vide item 2.2.6 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Com a palavra o Senador Roberto Requião.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – Pela ordem, Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Sr. Presidente, os
requerimentos...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Roberto Requião com a palavra.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Não, mas não pode o relator...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – Sr. Presidente, a preferência...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Há um orador na...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Presidente...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – A preliminar é o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos apreciar os requerimentos. Estou dando
a palavra ao Senador Roberto Requião. Em seguida, darei para o novo requerimento.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Mas ele vai relatar, Sr. Presidente, a matéria?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Não.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Mas tem requerimento sobre a mesa
que deve anteceder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Ele vai falar sobre os requerimentos.
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Srs. Senadores...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES. Fora do microfone.) – Como ele vai falar?
Ele não é Relator, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Srs. e Srªs Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O Magno Malta acabou de fazer isso na matéria
anterior.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Mas ele era o requerente dos
requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Roberto Requião, com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente, não tem...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Eu acho muito
importante entendermos em que condição eu pretendo relatar o projeto de abuso de poder.
Neste plenário – eu invoco o testemunho da Senadora Ana Amélia –, fui o primeiro Senador a defender
as investigações da Operação Lava Jato. Lembro que a Senadora Ana Amélia, tomando a palavra, disse que
invocava o meu testemunho como paranaense e curitibano. Jamais sairia da minha mão um projeto para
impedir investigações. Mas esse projeto é extremamente importante para o Direito brasileiro. É uma revolução
num Direito velho, da época da ditadura, que precisa ser modificado em benefício fundamentalmente da
população mais pobre.
Eu preparei um texto aqui... Está faltando som, Presidente. O que está havendo?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL. Fora do microfone.) – Não, V. Exª está com som. Fale
mais próximo.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Esse projeto destina-se a coibir o abuso de autoridade no Brasil,
atualizando leis velhas que já não funcionam. Nada nele se refere às autoridades, pessoalmente, dos diferentes
níveis, do guarda da esquina ao magistrado de última instância, que não abusam de sua autoridade e que não
usam suas prerrogativas para ferir direitos alheios. Nosso foco é o abuso, não as autoridades. Nenhuma nação
poderia subsistir sem autoridades que exerçam...
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – ... suas funções com diligência e espírito público, mas nenhuma
nação subsiste com autoridades que esmagam o pequeno, o pobre, o negro, na base de carteiradas. Não
estamos fazendo uma lei especial, que seria uma lei de exceção para os tempos da Lava Jato.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – A Lava Jato foi uma iniciativa extraordinariamente eficaz
dos promotores e do juízo de primeira instância da minha cidade de Curitiba no combate à corrupção no
Brasil. Contudo, esperamos que ela um dia acabe, não porque acabou a corrupção – que, por certo, há de
perdurar, aqui e no mundo, até que nasça o homem novo, profetizado pelo Apóstolo Paulo –, mas porque
os investigadores, cedo ou tarde, voltarão ao leito normal dos inquéritos e dos processos, sem recursos
espetaculosos na mídia. É a volta à normalidade.
Nosso interesse não é propriamente a punição de autoridades. Nosso interesse é a proteção do fraco, do
perseguido pelo forte. Se essa proteção implicar ações contra autoridades, que essas ações se façam de forma
legal, pelos caminhos judiciais previstos na lei.
Eu, pessoalmente, não acredito que um juiz honesto venha a ser condenado por seus pares por acusação
infundada de abuso de autoridade. Ao contrário, Senadores, eu tenho visto os magistrados que praticam
abuso de autoridade e, não obstante, são absolvidos ou até promovidos por seus pares. É contra isso que essa
lei se opõe. E, nela, nós não queremos abrir mão de nenhum aspecto razoável.
Numa sessão temática promovida pela Presidência do Senado, com a presença do Juiz Sergio Moro,
do meu Paraná, nós discutimos esse assunto em profundidade. E eu adotei as sugestões que me foram, por
escrito, mandadas pelo juiz, quase na sua integralidade. A única discordância é muito simples: o Brasil não vive
o sistema britânico da Common Law, o Brasil tem lei escrita e quem faz lei é o Poder Legislativo, somos nós.
No positivismo jurídico, que já prevaleceu em determinado momento da evolução do Direito, Descartes
dizia: “O juiz lê a lei em voz alta”. Uma interpretação mecânica, que acabou sendo flexibilizada pelo princípio
da razoabilidade. E o princípio da razoabilidade é exatamente o que não ultrapassa o limite permitido pelo
bom senso ou, como preferiria o Papa Francisco, a reta razão. Não é possível que, em determinado momento,
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se diga – e por isso a pressão para não votarmos – que a lei deve seguir a livre interpretação do juiz, porque se
assim fosse valeria para todo agente público, porque o juiz é um agente público como são os governadores,
ordenadores de despesas...
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Roberto Requião, sem interrompê-lo. Peço
aos assessores que, por favor, desobstruam aqui. Fiquem nas laterais, por favor.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Se nós fôssemos aceitar que todo agente público, juiz,
administrador público, prefeito, seguisse a sua livre consciência na interpretação, nós não precisaríamos de lei
escrita e não haveria mais crime de responsabilidade, não haveria mais crime de improbidade, não haveria mais
crime de desvio de finalidade, porque cada administrador estaria, sem nenhuma cominação, interpretando
o texto da lei fora da sua literalidade. Essa é a única discussão. E essa discussão tem de ser resolvida não
com protelação, não com tibieza, mas tem de ser resolvida em favor do Poder Legislativo, porque, se nós não
podemos modernizar uma lei, o que é que estamos fazendo aqui no plenário do Senado? Vamos esperar que
a livre interpretação dos magistrados diga exatamente o que eles querem e podem fazer? É um erro.
A Common Law, que é a matéria jurídica trabalhada nos Estados Unidos, vem de uma tradição muito
antiga, ela já é prevista por séculos de jurisprudência firmada. Não é o nosso caso. E essa única divergência
e o desespero de magistrados e promotores que querem ultrapassar o limite da sua competência e o texto
literal da lei como se fossem, diversamente dos participantes de todos os Poderes, uma espécie de anjos
diferenciados e incapazes de cometer uma arbitrariedade ou um erro, não pode ser aceito. Nós temos de pôr
limite nesse processo e isso não tem nada a ver com a Lava Jato, rigorosamente nada. Na minha opinião, a
Lava Jato tem de ser aprofundada. Nós temos de livrar o sistema político brasileiro desses erros que estão se
consolidando e que acabam corrompendo o sistema todo e obrigando, de certa forma, o exercício da política,
de modo que nós, fundamentalmente, não gostaríamos.
Trabalhei desde o dia em que fui designado não pelo Presidente Renan, mas seguindo o apelo das
Lideranças dos diversos partidos.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Estiveram reunidos para me pedir que assumisse essa
responsabilidade.
A partir daí, conversei com os principais juristas do Brasil, associações de procuradores, associações de
juízes, tentando fazer um trabalho que melhorasse o Direito brasileiro. E é isso que estamos apresentando
agora.
Agora, por que essa história? Por que o Senado não pode decidir? Que urgência? Não há urgência,
Senador Aníbal, porque qualquer coisa que aprovemos aqui vai para a Câmara. Nós vamos dar um prazo de
validade. Na Câmara, passará por comissões – certamente vão modificar alguma coisa –, e essa lei voltará para
o Senado.
Mas o que é isso agora? Há pressão dos magistrados, há ameaça? O assédio no aeroporto faz com que
nós não cumpramos o dever de vir aqui raciocinar em cima de propostas extraordinariamente importantes
para a evolução do Direito no Brasil? O que é que somos? Senadores acovardados? Com medo do quê?
Devemos simplesmente pensar, por exemplo, numa juíza no Nordeste que tenha colocado uma menina
de 16 anos numa cela com 14 presos masculinos. Ela foi afastada pelo CNJ, foi reconduzida pelo Supremo
Tribunal e pela Presidente do Tribunal da sua base foi nomeada responsável pela Vara da Infância e da
Juventude. Isso é um escárnio! Nós não podemos aceitar isso!
Nós não podemos ser a favor da continuidade duma visão corporativa, até porque, Senador Aloysio,
o corporativismo não passa de uma manifestação coletiva do individualismo e do egoísmo. Corporações
que querem se sobrepor à sociedade, que querem ultrapassar o texto, a literalidade do texto aprovado no
Legislativo não podem ser suportadas.
Um juiz, no Rio de Janeiro, multado por uma agente de trânsito, decreta a prisão da agente. E outro,
punindo um pilantra da economia brasileira – certamente um pilantra –, o Eike Batista, no dia seguinte, passa
a usar os seus automóveis de luxo como se dele fossem.
Mas não é este o medo que eu tenho. A sociedade brasileira, motivada pela mídia, fica empolgada com
o combate à corrupção; o Ministério Público, empolgado com os seus poderes cada momento renovados. E
isso acontece também com o juiz da mais remota cidade do Brasil, do mais afastado e pobre Município. E, de
repente, essa prepotência vira jurisprudência, ameaçando os mais pobres e os mais fracos.
Eu apelo a este Senado, pelo menos aos Líderes que pediram que eu assumisse o trabalho de realizar

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

60

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

esta revisão de um texto constitucional, de um texto legal, que existe aqui no Senado há sete ou oito anos: que
discutam isso; votem a favor ou contra; mandem para a Câmara. Mas essa recusa de discutir, porque há uma
pressão corporativa, não dignifica o Senado da república.
Isso é uma vergonha, e eu peço que vocês não aceitem essa esparrela, essa pressão, porque isso
desvaloriza, de uma forma absoluta, este Senado.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – Requião, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Quem está pedindo o aparte?
Como não, Senador Jader.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – Senador, quero cumprimentar V. Exª. Mesmo antes das
observações que V. Exª acaba de fazer, tive o privilégio de ler o texto do seu parecer, um parecer sério.
Tenho procurado, neste tema, ouvir as opiniões e o que tenho ouvido como argumento é que o momento
não é oportuno. Fico, juntamente com V. Exª e com tantos outros, perguntando: por que não é oportuno? O
Senado está, neste momento, a apreciar uma lei específica com relação à questão da Operação Lava Jato?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Não seria pela minha mão que isso ocorreria, Senador.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – Perfeito.
Então, quero dizer a V. Exª, em primeiro lugar, que ouvi, na Comissão de Justiça, várias vezes, inclusive
quando o Dr. Janot, Procurador-Geral da República, esteve na sabatina, Senadores reclamando aquilo que V.
Exª acaba de revelar, porque Rui Barbosa dizia que as palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam.
Há muita gente preocupada em não constranger a Operação Lava Jato. Seria um absurdo que nós aqui
aprovássemos uma lei específica para regular uma operação policial e judicial.
V. Exª diz bem o que acontece neste País de dimensões continentais – e ouvi vários Senadores inclusive
a se referirem – da violência praticada por promotores nos seus respectivos Municípios em relação a prefeitos,
fazendo determinações e constrangendo prefeitos do interior. Não fui eu, Senador Requião. Eu ouvi de vários
Senadores esta observação em sabatinas que foram feitas. V. Exª faz bem em citar os exemplos.
E mais, Senador Requião, quem tiver a atenção vai verificar o quanto V. Exª – já que há muita gente,
principalmente da imprensa, preocupada em não incomodar o Juiz Sérgio Moro, muita gente... Não sei se
é medo, não sei, afinal de contas, o que é, se são determinadas ondas que são criadas. Eu anotei aqui e está
tudo grifado: V. Exª, em cinco itens, aceita e incorpora no seu substitutivo colaborações do Juiz Sérgio Moro. É
preciso que se leia. V. Exª incorpora – está tudo grifado aqui por mim.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Boas ideias dum bom juiz, com defeitos e qualidades como
todos nós.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – Perfeito.
Então, veja bem: é um absurdo se dizer que vai se aprovar. Não sei por que motivo vai se aprovar uma lei
para impedir que o Juiz Sérgio Moro, que o Ministério Público possa promover as suas providências no sentido
de combater a corrupção no Brasil.
V. Exª aceitou sugestão da Associação dos Procuradores do Brasil.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Boas sugestões.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – V. Exª, portanto, fez um trabalho que é sereno, como deve o
Senado fazer, porque, toda vez em que o Senado, de forma açodada, ou qualquer Casa legislativa elaborarem,
de forma passional, uma lei, não se está contribuindo para o aperfeiçoamento da democracia.
Eu me permito fazer esse aparte, Senador Requião, porque eu não estou disposto a voltar à tribuna
depois do privilégio que eu tive ontem de falar às Senadoras e aos Senadores, a quem, vamos dizer, sou
gratificado pela convivência nesta Casa.
Para não voltar à tribuna, eu não quero deixar de dar esse testemunho de seriedade com que V. Exª
tratou esse tema. Esse tema não é para regular a Operação Lava Jato. Esse tema é para regular, em todos os
níveis, o abuso de autoridade. É preciso que se tenha consciência disso.
Então, meus cumprimentos a V. Exª.
Eu espero que o Senado, neste momento, vote em favor do Brasil, em favor do Brasil.
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – Não é contra qualquer tipo de operação, é em favor do País.
Muito obrigado pelo aparte.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Senador Jader, quem agradece o aparte sou eu...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Art. 14, Presidente. Art. 14.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF) – Por favor, um aparte.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – ... mas, fundamentalmente, esse projeto não leva em
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consideração nenhuma autoridade, pequena ou grande. Ele é contra o abuso de autoridade. E nisso se inclui
também o “carteiraço” dum Parlamentar, dum Senador, dum Deputado.
Pela ordem de inscrição, se V. Exª não quer dar a palavra para a Senadora Ana Amélia, é o Senador
Aloysio Nunes.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS. Para uma explicação pessoal.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu estou entendendo, pela manifestação de V. Exª, Sr. Presidente, que
o Senador Requião iria se manifestar sobre os requerimentos. Ele está entrando no mérito do projeto e nós não
estamos discutindo os requerimentos. Ele nenhuma palavra falou sobre os requerimentos apresentados em
relação ao regime de urgência ou não urgência. Primeiro ponto. Isso é fundamental, porque, senão, estaremos
nós cometendo aqui um abuso de autoridade.
Quanto à questão do Senador Requião, eu queria e eu fico muito honrada por ter sido invocada por ele
em um testemunho em relação à Lava Jato.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Duma forma positiva.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Não, absolutamente. O
senhor não faria diferente e não haveria nenhum motivo.
Mas eu queria, com relação a esse episódio, dizer que nunca vi, nunca tinha falado com o Juiz Sérgio
Moro. Conversando com o Senador Requião, e agora renovo o testemunho, o Senador Requião fez os melhores
elogios ou referências sobre a qualidade profissional do Sr. Juiz Sérgio Moro.
Posteriormente, num encontro na CCJ, com o próprio Juiz Sérgio Moro, a primeira vez em que
pessoalmente encontrava com esse magistrado...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – ... junto, ao lado do Senador
Requião, mencionei...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – “Sr. Juiz Sérgio Moro,
o Senador Requião faz ao senhor as melhores referências.” E o juiz olhou para mim e me disse: “Há muita
controvérsia a respeito disso.”
Então, eu quero apenas aqui, Senador Requião, repor, na integralidade, o que aconteceu, para que não
pareça, então, que haja unanimidade nas suas opiniões ou na minha – eu nem sequer conhecia pessoalmente
o Juiz Sérgio Moro.
Mas eu estou curiosa e muito preocupada com que estejamos agora apreciando o mérito já do projeto
e não os requerimentos.
Queria dizer também que penso, Senador Requião, pelo trabalho que fez, que a audiência que o
Presidente Renan aqui promoveu com o Juiz Sérgio Moro, com o Ministro Gilmar Mendes não esgota o tempo
que tenhamos numa matéria tão sensível quanto essa.
Não tenho medo, Senador Jader Barbalho, não tenho medo, como representante desta instituição, de
enfrentar qualquer Poder.
Não tenho medo, nós não temos medo disso. Eu apenas penso que, num momento de crise como
o Brasil está vivendo, nós ainda alimentarmos uma crise institucional desnecessária? Não é oportuno isso,
porque percebi de todo o Ministério Público Federal, dos Estados.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – O Presidente do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Difini, foi ao meu gabinete: “Senadora, nós queremos
colaborar, nós achamos que a Lei de Abuso de Autoridade deve ser apreciada, nós queremos trabalhar juntos.”
O Ministério Público diz a mesma coisa. Ouvi isso no Rio Grande do Sul e aqui em Brasília da Conamp, da Drª
Norma Cavalcanti.
Então, eu penso que, se há boa vontade, como houve do Juiz Sérgio Moro, do Ministro Gilmar Mendes,
do Ministro Teori Zavascki, aqui citado ontem pelo Senador Jader Barbalho como inspirador desse projeto de
lei...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – ... por que não podemos
esperar um pouco mais e fazer aquilo que a sociedade tanto espera de nós, uma lei adequada e no tempo
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certo?
Muito obrigada.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Presidente, permite-me?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – Sr. Presidente, invoco o art. 14, já que acabo de ser citado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu vou conceder a palavra.
Eu quero só combinar um procedimento regimental democrático para que a gente possa encaminhar a
votação dos requerimentos. É importante saber quem vai falar na defesa dos requerimentos. Talvez o melhor
seja os autores dos requerimentos.
É um critério regimental.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Sr. Presidente, na ausência do Senador
Ronaldo Caiado...
(Soa a campainha.)
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF) – Sr. Presidente, penso que V. Exª deveria abrir a palavra a todos, para
todos terem o direito de falar e colocar suas posições.
(Soa a campainha.)
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – Sr. Presidente, somos todos autores do requerimento. São 41 Srs.
Senadores, portanto maioria absoluta, se contar os três requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Quando falamos em autor de requerimento, é o
primeiro subscritor do requerimento.
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – Na ausência do autor de um dos requerimentos, qualquer Senador
que subscreveu. O Senador Caiado não está presente, e eu gostaria de me inscrever, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Simone, eu estou propondo a V. Exª um
critério para nós organizarmos aqui a discussão com isenção, e o critério que eu sugeri é que falassem, na
defesa do requerimento, os autores, ou seja, os primeiros subscritores.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Sr. Presidente.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF) – Sr. Presidente, eu penso que poderia abrir para todos expressarem as
suas opiniões.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Mas, no mérito, nós vamos falar.
Nós não temos como, regimentalmente, discutir um requerimento de urgência ou não, dando a palavra
a todos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Sr. Presidente, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Por favor.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES. Sem revisão do orador.) – Há sobre a
mesa requerimentos, mais de um, três requerimentos, assinados, alguns deles, por dezenas de Senadores,
solicitando...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não é essa a discussão.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Eu vou concluir, Sr. Presidente.
Solicitando a V. Exª que submeta ao Plenário para retirarmos a urgência desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É isso.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Então, o que eu pergunto a V. Exª é o
que faz na tribuna o Senador Roberto Requião, porque antes nós devemos deliberar se vamos debater essa
matéria hoje ou não. Se não vamos debater essa matéria hoje no Senado, o que faz na tribuna o Senador
Roberto Requião?
Eu acho que há uma inversão de valores ou de cronologia em relação aos fatos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não, é o contrário.
V. Exª está fazendo um esforço para justificar que nós estamos tratando diferentemente esse caso.
Nós acabamos de fazer a mesma coisa que fizemos com o Senador Magno Malta e estou propondo o
mesmo critério que adotei na discussão anterior.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Muito bem, então o Senador Roberto
Requião está defendendo a manutenção da urgência?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O Senador Roberto Requião está defendendo a
manutenção da urgência.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Não o relatório dele?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE) – Ele assinou?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não o relatório ainda.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Muito bem, então V. Exª podia
determinar um prazo para ele, para que outros Senadores também pudessem fazer o uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Mas o que aconteceu? Começaram a pedir apartes e
até invocar o art. 14. Por isso é que delongou. Mas o Senador Roberto Requião é um disciplinado.
Eu quero propor ao Senador...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR. Sem revisão do orador.) – Presidente, para um
esclarecimento só.
O nosso Regimento propõe que, nestes casos, além dos autores, pelo menos um representante de cada
partido deve ter oportunidade de se pronunciar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O Regimento diz o seguinte: “Parágrafo único. O
encaminhamento de votação de requerimento”, que é o caso, “é limitado ao signatário e a um representante
de cada partido ou bloco parlamentar”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – Exatamente. É isso que estou propondo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Então, esse é um critério de encaminhamento.
O Senador Requião falou defendendo a urgência da matéria e nós daremos a palavra aos autores de
requerimento e a um Senador por partido.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF) – Sr. Presidente, eu quero me inscrever para falar favorável ao
requerimento de extinção da urgência deste projeto.
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – Eu me inscrevo no requerimento do Senador Caiado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Senador Paulo Bauer se inscreve pelo PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – Eu me inscrevo como autor, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Social Democrata/PSDB - ES) – Senador Ricardo Ferraço também pela
extinção da urgência deste projeto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Como autor.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF) – Eu assinei o requerimento, então eu quero falar como autor do
requerimento de extinção da urgência.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Alvaro Dias.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Presidente, como primeiro
signatário também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Humberto Costa.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Randolfe Rodrigues.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Paulo Bauer.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF) – Reguffe, pela extinção da urgência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu estou tentando... Senador Requião.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – Sr. Presidente, eu invoquei o art. 14.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Darei a palavra a V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Eu tenho impressão que eu fui dispensado da tribuna pelo
Senador Ricardo.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Quero esclarecer a ele que, na tribuna, eu faço o que V. Exª faz
quase todo dia: eu estou contra o abuso de poder.
Que se dê a palavra agora, Sr. Presidente, para quem é a favor do abuso de poder.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria – a minha intervenção será breve – de pedir mil perdões ao Senado se eu insinuei que
existem aqui Senadoras e Senadores medrosos ou acovardados no exercício do seu mandato.
E quero me dirigir à Senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia, eu tenho o maior respeito por sua
atuação parlamentar, creia. E eu não cometeria indelicadeza nem com a senhora nem com qualquer outro
colega, por divergir de opinião, de achar que a divergência é fruto do medo, é fruto de acovardamento.
Então, eu gostaria de pedir perdão se eu não consegui, Sr. Presidente, me expressar de forma adequada.
E quero que V. Exª receba, Ana Amélia, merece da minha parte o maior respeito pela sua atuação parlamentar.
Jamais passou pela minha cabeça, como jamais passará pela minha cabeça que existam Senadoras e Senadores
acovardados.
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Que nesta noite aqui, cada um...
(Soa a campainha.)
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) – ... honre os votos recebidos.
Aceite, Senadora Ana Amélia, mais uma vez, todo o meu respeito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Presidente, que a
prioridade seja dada, primeiro, aos autores do requerimento. Em seguida, um por partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Vou chamar os oradores inscritos.
Peço que todos os Senadores continuem no plenário. Nós vamos conceder a palavra ao primeiro orador
inscrito, contra a urgência da matéria, portanto, contra a urgência. Na expressão do Senador Roberto Requião,
a favor do abuso.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF) – Senador, eu protesto nisso de
dizer que ele é a favor do abuso.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Sr. Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF) – É uma manipulação,
Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Alvaro Dias.
Foi o Senador Requião que falou.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Presidente, o
Regimento fala...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Alvaro Dias com a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – O Regimento fala,
em primeiro lugar, Presidente, no autor do requerimento, em seguida, no representante de partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É o autor de requerimento contra a urgência. Estou
dando a palavra a ele nessa condição.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – São três requerimentos.
Eu fui o autor do primeiro requerimento, mas não tem problema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – São mais requerimentos e V. Exª terá a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Não tem problema,
eu falarei. Se tiverem cinco, falarei em quinto lugar. Não há problema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Se despreocupe.
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – Sr. Presidente, se o Senador Valadares desejar
fazer uso da palavra em primeiro lugar, eu concedo a ele com prazer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Senador Alvaro Dias,
V. Exª tem a palavra, se depender de mim.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Senador Valadares.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, repentinamente uma fúria legiferante se apossou do Senado Federal
nesse final de ano e acabamos conferindo razão àqueles que constantemente afirmam que legislamos mal.
Em algumas oportunidades, somos acusados de não legislar, oferecendo ao Supremo Tribunal Federal a
oportunidade daquilo que denominamos chamar de “invasão de competência”, legislando em nome do Poder
Legislativo. Mas, constantemente, o que se apregoa é que legislamos mal. E, nesses últimos dias, deliberamos
de forma açodada várias matérias de importância para o País.
E, neste momento, nós discutimos se devemos votar apressadamente, de forma açodada, sem a
prudência necessária, uma matéria relevante para o presente e para o futuro deste País.
O que é preciso destacar nesta hora é se estamos fazendo a leitura correta do que se escreve nas ruas
deste País; se estamos fazendo a leitura correta daquilo que o povo tem como o seu manifesto de expectativa
em relação ao futuro desta Nação; se estamos ouvindo corretamente a voz das ruas em relação ao compromisso
com o povo brasileiro que assumimos quando nos elegemos.
O que deseja o povo deste País nesta hora? Que legislemos para intimidar, para amedrontar? Que a
legislação de matéria dessa magnitude ocorra num clima de revanchismo visível, de tensões expostas,

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

65

de nervosismo inconteste, quando uma tempestade política devastadora coloca escombros das nossas
instituições à mostra?
É neste ambiente que devemos legislar sobre matéria dessa natureza? É possível nesta circunstância
produzir uma boa lei? E qual a razão dessa pressa, desse açodamento, desse atropelo? Nós não temos
legislação sobre abuso de autoridade? Não temos uma só. Temos a Lei de Abuso de Autoridade; temos a Lei
da Magistratura, que impõe responsabilização para atos delituosos praticados por magistrados; e temos o
Código Penal que, da mesma forma...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – ...elenca as normas necessárias para a
responsabilização criminal se eventualmente autoridades cometerem delitos. E não é por outra razão que há
autoridades no cárcere. Talvez o mais renomado seja o Juiz “Lalau”. Ainda agora encontra-se no cárcere, em
São Paulo, o Juiz Rocha Mattos.
Não há como asseverar que em relação às autoridades há impunidade. O que há é a lentidão dos
procedimentos em razão do foro privilegiado. Hoje deveríamos estar aqui votando o fim do foro privilegiado.
Estaríamos oferecendo um exemplo à Nação...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – ....de desprendimento (Fora do microfone.)
Sr. Presidente, eu não pretendo ter o mesmo tempo do meu antecessor nesta tribuna, mas peço a V.
Exª condescendência, para que eu possa concluir o meu pensamento de forma sintetizada, em respeito aos
colegas que desejam ainda se pronunciar sobre essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL. Fazendo soar a campainha.) – Por favor.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – O foro privilegiado é uma excrescência. Ele
constitui uma casta de privilegiados no País, colocados num pedestal, num momento crucial da sua existência,
quando do julgamento, alimentando a impunidade no País, porque julgamento raramente ocorre. São 364
inquéritos no Supremo Tribunal Federal para 11 magistrados.
Se nós desejamos acabar com o abuso, acabemos, primeiro, com esse abuso do foro privilegiado. Esse,
sim, se constitui em abuso. Se nós desejamos...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – Se nós desejamos impor normas relativas
a abusos envolvendo autoridades, certamente o abuso maior é a prevalência desse foro privilegiado, que
não existe para autoridades, como existe no Brasil, nos países mais evoluídos do mundo. Este sim – o foro
privilegiado – se constitui em abuso. Seria, Sr. Presidente, uma inversão de prioridades.
Nós não estamos nos recusando a debater uma proposta de lei que estabeleça normas modernas em
relação ao abuso de autoridade, mas, certamente, nós não temos, nesta hora, a necessária tranquilidade...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR. Fora do microfone.) – ... para esse debate.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – Presidente, eu vou concluir, mas preciso de um
pouquinho de tempo a mais.
Sr. Presidente, nós queremos discutir, sim, abuso de autoridade, mas eu acabo de ver, sobre a mesa
do Senado – agora aqui, na nossa bancada –, um relatório que foi produzido pelo Relator. Mas agora, com o
substitutivo. É humanamente impossível tomar conhecimento do inteiro teor desse substitutivo em poucos
minutos, durante o debate neste plenário.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – Portanto, Sr. Presidente, esta é a hora de não
colocarmos em dúvida a ação desenvolvida por autoridades judiciárias no País, que refletem a aspiração
nacional, investigando, revelando mazelas e, sobretudo, reabilitando as esperanças do povo brasileiro de viver
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numa nação com dignidade e justiça.
Nesta hora, em vez de discutir abuso de autoridade, devemos valorizar o trabalho realizado pelas
autoridades judiciárias, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela Justiça Federal, especialmente no
que diz respeito à Operação Lava Jato. Esta é a prioridade para o povo brasileiro: discutir o abuso da corrupção...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Social Democrata/PV - PR) – ...discutir essa afronta ao povo deste País com o
assalto aos cofres públicos que ocorreu nos últimos anos. Nesta hora, essa é a prioridade.
Vamos, sim, discutir o abuso de autoridade no próximo ano, com o tempo necessário, com a prudência
que se exige e, sobretudo, com a competência para que se produza uma lei adequada num momento crucial
para o futuro deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.)
(Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência
que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.)
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS) – Presidente, peço
inscrição pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – V. Exª já está inscrito, Senador Lasier.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Presidente, V. Exª pode
declinar o nome dos inscritos a todos os requerimentos?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Estão inscritos pela ordem: Senador Alvaro Dias, que
acaba de falar; Senador Humberto Costa, que falará agora; Senadora Simone Tebet; Senador Ricardo Ferraço;
Senador Randolfe; Senador Capiberibe e Senador Lasier.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – O Senador Antonio
Carlos Valadares.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Reguffe e Valadares.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Sr. Presidente. Sr. Presidente, por favor.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Aliás, os primeiros
oradores deveriam ser os autores do requerimento, Sr. Presidente, como está no Regimento.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Com a palavra o Senador...
O SR. PAULO BAUER (Bloco Social Democrata/PSDB - SC) – Eu suponho que minha voz deva ter mudado,
porque fui o primeiro a pedir inscrição, e V. Exª não leu meu nome, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Sua voz não mudou ainda e eu acabei de inscrever
V. Exª e também o Senador Cristovam Buarque.
Com a palavra o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PE. Para encaminhar. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu venho aqui para dizer concretamente
que não há momento bom ou ruim para se votar uma legislação que já deveria ter sido votada há muito
tempo. Aqui falou muito bem o Ministro Gilmar Mendes, quando veio participar do debate que nós tivemos,
e até ironicamente ele disse que as operações policiais não param por conta de uma espécie de ano sabático;
elas vão continuar a existir. Hoje, há a Lava Jato, a Zelotes, outras mais. E vão continuar a existir. Então, nunca
será o momento, porque alguém aparecerá para dizer que não podemos votar, porque essa lei é para impedir
que essas investigações venham a se aprofundar.
Eu quero dizer que nós, se for hoje a votação, votaremos; se for daqui há um mês, nós votaremos; se
for daqui a seis meses, nós votaremos. Mas precisamos aqui separar dois tipos de pessoas que não querem
discutir agora: há um grupo intelectualmente honesto que acha que realmente precisa discutir um pouco
mais; mas há um grupo que não quer discutir agora, não quer discutir daqui há um mês, não quer discutir
daqui há um ano, não quer discutir hora nenhuma. E a gente conhece esse procedimento parlamentar que é
adiar o debate, para nunca fazê-lo; que é adiar a votação, para nunca votar – é isso que está em jogo.
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E eu digo isso com autoridade, porque eu sei a quantidade de companheiros que já me abordaram
dizendo: “Seria tão bom que se votasse, seria tão bom que se votasse!” Agora, na hora de colocar a impressão
digital aí, ficam torcendo para que os outros votem, e vão fazer discurso depois, no Facebook ou em qualquer
outra coisa que exista por aí, para se comunicarem com seus eleitores. É triste um Congresso, um Senado que
tenha gente que pense dessa maneira, e V. Exªs sabem que isso é verdade.
Eu quero dizer, Srs. Senadores, que, enquanto estamos discutindo isso, não estamos discutindo – o Sr.
Sergio Moro é muito autorreferente; ele acha que o mundo se refere a ele apenas –, não estamos discutindo
abuso, como o que aconteceu ontem com a polícia do Distrito Federal, atacando manifestantes sem sequer
ter havido qualquer encaminhamento contra a polícia; como o que aconteceu com a ocupação que a polícia
de São Paulo fez na Escola Florestan Fernandes, do MST, sem um mandato judicial, dando tiros e prendendo
pessoas que não tinham mandato de busca; e abuso é o que fizeram com o Presidente Lula, que não foi
chamado para depor e foi conduzido coercitivamente, quando a lei que trata de condução coercitiva diz
que tem que haver a recusa, por duas vezes, para alguém ser conduzido. São essas coisas que nós estamos
querendo votar e discutir.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero fazer uma sugestão a V. Exª, como Presidente, e aos Líderes que aqui
estão. Qual é o melhor momento de se votar esse projeto? Vamos aqui estabelecer um compromisso, como
fizemos com a PEC 55! Vamos aqui estabelecer um compromisso, como fizemos com o calendário de PECs, de
projetos! Vamos!
Se o momento não é esse, qual é o momento? Façamos esse acordo. Agora, não venhamos aqui, sob o
debate, sob a desculpa de que não é hora.
Nós nunca fazemos essa discussão, porque, enquanto há gente pensando que isso aqui é para atrapalhar
Sergio Moro ou Operação Lava Jato, os favelados que todo dia morrem sob a violência da polícia continuam
sem ter uma lei que os proteja. As pessoas que moram na favela – e vem a Polícia Militar muitas vezes meter o
pé na porta e invadir a propriedade de uma pessoa pobre – vão continuar sem ter algo que pelo menos faça
uma autoridade policial pensar duas vezes.
Minha gente, nós fomos eleitos pelo povo brasileiro para agir com coragem, com determinação. Além
do mais – quem leu a pesquisa Datafolha viu –, 93% da população brasileira apoia a Lava Jato, mas mais de
60% é favorável a que se coíbam os abusos que foram cometidos. Portanto, é a proposta que eu quero fazer.
Presidente, eu elogio a coragem de V. Exª, a perseverança, a determinação, mas ninguém dá murro em
ponta de faca. Faça isso que eu estou sugerindo! Como Presidente, chame os autores dos requerimentos,
chame os líderes dos partidos, e combinemos uma data! Qual é a data?
Isso aqui se lê em uma hora. O debate sobre isso podemos fazer em quatro, cinco, seis sessões, mas
marquemos uma data. Mostremos que nós queremos discutir, e não que estamos usando o pedido de
adiamento como um biombo para a falta de coragem política de tomar uma decisão. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Concedo a palavra à Senadora Simone Tebet.
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS. Para encaminhar. Com revisão da oradora.) – Permita-me, Sr.
Presidente, começar a minha fala fazendo um agradecimento especial ao Senador Jader Barbalho.
Jader Barbalho, quando falou em covardia, embora não dando nomes nem direcionando o termo a
qualquer Senador ou Senadora, me chamou à reflexão. Agradeço ao Senador Jader Barbalho, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, porque me acovardei por dois anos no Senado Federal. Não mais, Sr. Presidente.
Acho que o momento exige de nós coragem – coragem para falar o que pensamos, coragem para agir
de acordo com a nossa consciência e os ensinamentos que aprendemos, cristãos, dentro e fora de casa.
“Sinto vergonha de mim
por ter sido educadora de parte desse povo,
por ter batalhado sempre pela justiça,
por compactuar com a honestidade,
por primar pela verdade
e por ver este povo já chamado varonil
enveredar pelo caminho da desonra.
Sinto vergonha de mim
por ter feito parte de uma era
que lutou pela democracia,
pela liberdade de ser
e ter que entregar aos meus filhos,
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simples e abominavelmente,
a derrota das virtudes pelos vícios,
a ausência da sensatez
no julgamento da verdade [...].
Tenho vergonha de mim
pela passividade em ouvir,
sem despejar meu verbo,
a tantas desculpas ditadas
pelo orgulho e vaidade, [...]
a tantos “floreios” para justificar
atos criminosos,
a tanta relutância
em esquecer a antiga posição
de sempre “contestar”,
voltar atrás
e mudar o futuro.
Tenho vergonha da minha impotência,
da minha falta de garra,
das minhas desilusões
e do meu cansaço.
Não tenho para onde ir
pois amo este meu chão,
vibro ao ouvir meu Hino [...].
Ao lado da vergonha de mim [Srªs e Srs. Senadores],
tenho tanta pena de ti,
povo brasileiro!”
Cleide Canton
“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça,
de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus,
o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto.”
Rui Barbosa.
Senado Federal, dezembro de 1914.
Um século atrás. Qualquer semelhança não é mera coincidência.
Srªs e Srs. Senadores, chegamos ao fim de um ano legislativo, mas este não pode ser o fim desta Casa,
o fim dos Senhores e Senhoras Senadoras. Nesses dois anos de convivência, se há algo que levo comigo para
este final de ano é a consciência e a certeza de que aqui há homens e mulheres de bem, homens honestos que
já serviram os seus Estados e hoje querem servir à Nação.
É a verdade: estamos enxovalhados, estamos na vala comum. Somos todos tachados de corruptos,
somos todos tachados de vendedores da Pátria, mas nada justifica uma pauta que vá no sentido contrário do
anseio da população. A população brasileira não quer que votemos hoje, neste momento de crise institucional
e política, e de crise econômica, um projeto complexo como o do jogo de azar, um projeto...
(Soa a campainha.)
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – ... ainda imaturo como a lei do abuso de autoridade.
Se há algo que eu aprendi na minha vida pública é que não adianta ser honesto, é necessário aparentar
ser honesto. Não adianta ser competente. Não adianta ser justo.
Esse projeto pode ter a boa vontade de todos nós, pode ter até a boa intenção do Autor – e a tem – e
do Relator, mas não é isso que a população brasileira enxerga nele hoje. Esse projeto já nasceu morto para a
opinião pública. E nós, que devemos muito a ela; nós, que devemos ao povo, porque o poder emana dele –
nós somos meros representantes e servos da população brasileira – não podemos dar uma tapa na cara do
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povo brasileiro votando esse projeto neste momento.
Não, Senador Humberto, eu não sou contra discutir esse projeto. Eu sou corajosa para dizer, e, se fosse
contra votar esse projeto em qualquer momento, eu diria, mas já disse até...
(Interrupção do som.)
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – ... que não é hora. Queremos (Fora do microfone.) discutir, e é isso
que estamos propondo.
Vamos fazer a tramitação correta! Que se devolva à Comissão de Constituição e Justiça, que é o coração
deste Senado! Vamos tirar as possíveis inconstitucionalidades e ilegalidades! Vamos, que levemos um, dois
ou três meses, mas vamos deixar claro que esse projeto não tem o intuito de abafar a Lava Jato, que nós não
estamos com medo do Ministério Público ou do Poder Judiciário! Mas não vamos votar esse projeto hoje,
porque o povo brasileiro não quer, o povo do meu Estado de Mato Grosso do Sul pede que eu vote contra, e
eu votarei contra se esse projeto for, neste momento, trazido à votação.
Nós temos juristas nesta Casa, nós temos Senadores competentes para se debruçar sobre o projeto, mas
nós temos mais do que isso: nós temos a tribuna, nós temos o verbo, nós temos a televisão, para mostrar para
a população brasileira o que pretendemos com ele.
Agora, do jeito que está, isso tem cheiro de “abafa Lava Jato”. Isso aqui pode não ser o que parece, e eu
não vou me servir do meu mandato para virar as costas para a população brasileira, ainda que ela possa estar
enganada. Eu quero aqui, com muita tranquilidade, dizer aos Srs. e às Srªs Senadoras: eu li o projeto. O projeto
não está maduro para ser votado. Da mesma forma que se falou que se atendeu o Juiz Sergio Moro com o
parágrafo único do art. 1º, desdiz-se tudo aquilo que dissemos quando se finaliza dizendo que não é abuso de
autoridade se houver o uso da literalidade da lei. Eu nunca ouvi falar nisso.
Não vou entrar nos demais detalhes. Não estou aqui para fazer juízo de valor...
(Soa a campainha.)
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – ... de quem quer que seja que seja a favor do projeto. Agora,
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, julguem-me pelos meus atos, julguem-me pela minha fala e,
principalmente, pelo meu voto. Ninguém pode adivinhar o que eu penso.
Não venham dizer que não quero votar hoje para não votar amanhã nem depois de amanhã. Eu estou
apenas pedindo aos Srs. e Srªs Senadoras que tirem a venda dos olhos. Nós estamos míopes diante do que
está acontecendo nas ruas.
O povo quer que nós votemos projetos para tirar o Brasil dessa crise, que é a maior de sua história. São
12 milhões de desempregados, e, mais grave do que isso, 60% das famílias brasileiras estão pagando juros de
agiota, comprometendo parte do seu orçamento, tirando filho de escola particular, acabando com o seu plano
de saúde. Nem mais a...
(Interrupção do som.)
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – Já encerro, Sr. Presidente, já encerro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Para concluir.
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – Nem mais a dipirona elas conseguem comprar numa farmácia,
ainda que seja genérica.
É esta pauta propositiva que nós queremos. Nós temos que mostrar que nós não estamos com medo
de delação. Nós temos que mostrar é trabalho, porque nós somos muito bem pagos para isso. Nós não somos
pagos para votar no último dia de sessão um projeto que a maioria nem conhece na integralidade, porque
veio hoje às nossas mãos em forma de substitutivo.
Nós estamos aqui, senhoras e senhores, para servir ao povo brasileiro; não para sermos servidos com
os seus recursos em forma de impostos. Nós estamos aqui é para honrar a biografia de homens públicos que
aqui passaram, mas, acima de tudo hoje, nós estamos aqui com uma missão, Senadores e Senadoras, maior do
que essa, de salvar a Instituição...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Para concluir, Senadora Simone.
A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS) – ... brasileira chamada Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Presidente, como
Autor do requerimento, eu gostaria de me inscrever mais uma vez.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – V. Exª está inscrito! V. Exª chegou a ser consultado
pelo Senador Alvaro Dias se desejaria falar em primeiro lugar.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Presidente, não
quero mais discutir esse assunto. V. Exª é que manda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP. Para encaminhar. Sem
revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Srs. Senadores, de antemão, preliminarmente, eu quero aqui expressar o acordo com o que aqui
foi prolatado, dito pelo Senador Humberto Costa: não há recusa aqui de se debater o tema. A questão é a
necessidade de se aprofundar o debate do tema, é a necessidade de esse debate não passar por uma comissão
excepcional do Senado Federal e vir direto para o plenário desta Casa. A questão é esse projeto passar, pelo
menos, pela Comissão de Constituição e Justiça. Marquemos o debate na Comissão de Constituição e Justiça;
passemos, na Comissão de Constituição de Justiça, pelo número de reuniões em que o tema deve ser debatido,
para que, em seguida ao número de reuniões em que pode ser debatido, possamos trazer essa matéria para
votação no plenário, mas não, sem um procedimento e não, simplesmente, um tema como esse passar por
uma comissão extraordinária e depois vir para cá.
Uma das questões a serem perguntadas sobre esse projeto é: para quem ele se destina? O primeiro texto
desse projeto é de 2009. Qual é a origem desse projeto? Coincidência ou não, esse projeto teve origem logo
após um banqueiro ter recebido algemas. Esse projeto não teve origem quando um pobre, preto, da periferia,
recebeu algemas em alguma penitenciária pelo Brasil, Senador Cristovam. Foi quando o banqueiro Daniel
Dantas recebeu algemas que, logo em seguida, surgiu a ideia de um projeto sobre abuso de autoridades. Os
mais pobres sempre receberam tudo quanto é tipo de violência, de excesso de autoridades pelo País, mas
nunca foi debatida uma matéria dessa natureza.
Há uma confusão sendo feita, premeditadamente, entre o abuso de autoridade, previsto na lei da
ditadura de 1965, que, sim, era para proteger do arbítrio, e a rediscussão que se quer agora. A rediscussão que
se quer agora não está prevendo a punição ao abuso de autoridade que os mais pobres, todos os dias, sofrem.
Vou dar um exemplo aqui: onde está previsto, no projeto de lei, o crime que cada cidadão todo dia sofre, que
é o crime da carteirada? Está previsto em um substitutivo apresentado por mim, pelo Senador Lasier e pelo
Senador Alvaro Dias, mas aqui o crime de carteirada sequer está previsto.
No art. 1º do projeto aqui inscrito, diz-se o seguinte: “Não constitui crime de abuso de autoridade o ato
amparado em interpretação, precedente ou jurisprudência divergentes, bem assim o praticado de acordo com
avaliação aceitável e razoável...” Quem vai definir a subjetividade do aceitável e do razoável na atuação de um
promotor de justiça, de um procurador da República, de um membro do Ministério Público? A subjetividade
vai acabar criminalizando o acusador.
A pergunta a ser feita é: isso é para proteger os mais pobres? Ou é para proteger outros banqueiros? Ou é
para proteger outros endinheirados? Ou é para proteger aqueles que se locupletam do dinheiro público? Essa
é a pergunta preliminar que deve ser feita, porque, há tantos anos, os mais pobres sofrem na penitenciária, e
nunca se levantou a necessidade de regular o abuso das autoridades.
Enganam-se aqueles que dizem que esse projeto é para aqueles que são violentados em passeatas,
como se referiram à de ontem. Não é para esses, não. Não é se dirigindo a esses, não. Esse projeto tem um
endereço claro: atinge, em cheio, principalmente, as atribuições do Ministério Público e as atribuições de
procuradores da República.
Vejam que um dos dispositivos do projeto fala, em outras palavras, da criminalização da chamada –
abre aspas – “prisão ilegal” – fecha aspas –, ou seja, se alguém for preso por uma ação do Ministério Público e,
depois, solto por meio de habeas corpus, esse membro do Ministério Público vai poder ser autuado e vai ter de
responder criminalmente, porque um habeas corpus soltou o preso. É a criminalização, é a redução, é o fim das
atribuições do Ministério Público, conforme prevê o texto da Constituição de 1988. Vai por aí.
Um outro dispositivo do projeto diz claramente o seguinte – é o famoso art. 30: “Dar início ou proceder
à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada”. Pelo amor de Deus, pelo amor dos
céus, o que é isso senão atribuição intrínseca do membro do Ministério Público?!
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Para concluir, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Concluindo, Sr. Presidente.
A apresentação da justa causa fundamentada é juízo de mérito e não de forma. Ao fazer a avaliação da
denúncia, sobre o que é corriqueiro que o juiz decida, esse dispositivo vai estar, na prática, impedindo qualquer
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atuação, em qualquer momento, de qualquer membro da instituição que tenha a função persecutória.
É uma limitação das atribuições de uma instituição que foi considerada, no Texto Constitucional de 1988,
indispensável para a execução da justiça.
Sr. Presidente, não me venham dizer que esse projeto é para coibir o abuso de autoridade, não me
venham dizer que esse projeto é para coibir o abuso de autoridade contra os mais pobres! Não. Esse projeto é
feito para proteger os ricos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Vou conceder a palavra ao Senador Capiberibe.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é importante
comunicar a V. Exª e ao Plenário desta Casa que acabamos de aprovar, na Comissão Mista de Orçamento, o
relatório final geral do Orçamento de 2017.
Nós o fizemos por absoluta unanimidade, com o apoio de todos os companheiros do Congresso
Nacional, Deputados e Senadores, Senadoras e Deputadas, e o fizemos cumprindo a orientação do teto da
dívida, com responsabilidade fiscal, fazendo com que nós tivéssemos um aumento de investimentos para a
saúde da ordem de R$10 bilhões, um aumento de investimentos além do piso da educação de praticamente
R$2 bilhões, um aumento de investimentos na área de segurança e uma série de políticas públicas importantes.
Portanto, quero dizer a este Senado que a missão conferida pelo meu Líder Eunício Oliveira foi cumprida.
Entregamos o relatório, cumprimos a aprovação e aguardamos, Sr. Presidente, pela reunião do Congresso
Nacional, às 11h, amanhã, com a presença dos Srs. Senadores, para que nós possamos aprovar, no dia 15 de
dezembro, algo quase inédito nos últimos anos, nas legislaturas anteriores, o Orçamento da República, dentro
do teto do gasto, com responsabilidade fiscal e com realismo orçamentário, olhando para o ano de 2017 com
a esperança de que haveremos de construir um novo momento na macroeconomia brasileira, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós cumprimentamos o Senador Eduardo Braga
pelo brilhante trabalho que fez como Relator do Orçamento.
Convocamos, amanhã, os Senadores e as Senadoras, os Deputados e as Deputadas, às 11h, para a sessão
do Congresso Nacional.
Com a palavra o Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a necessidade de se coibir abuso de autoridade é
imperiosa. É necessário que se tenha uma lei capaz de deter os abusos cometidos cotidianamente contra
cidadãos comuns, contra gente do povo e também contra autoridades.
Eu, Sr. Presidente, posso falar com absoluta tranquilidade, porque fui vítima de inúmeros abusos de
autoridade. Respondi a centenas de processos de acusações falsas, mas fui à Justiça, respondi, acionei... Em
alguns casos, tive acusações absurdas, ridículas, que se transformaram em inquéritos criminais, que respondi
durante anos. Enquanto isso, meus adversários me linchavam publicamente, por abuso de autoridade.
É necessário, sim, que se legisle e que se faça uma legislação eficaz, uma legislação precisa, não uma
legislação aberta, que possa inibir as iniciativas do Ministério Público ou das autoridades policiais. Nós temos
que tomar cuidado com essa legislação, para que não sejamos confundidos com aqueles que querem cercear
a ação das autoridades investigadoras.
Neste momento, Sr. Presidente, eu tenho minhas dúvidas, sérias dúvidas, se este é o momento para
legislar sobre abuso de autoridade, até porque nos pesa... Nós não podemos ignorar o que está aí posto na
mídia, nós não podemos ignorar que um delator tenha acusado vários Senadores desta Casa de venda de
leis. Ora, em uma situação como esta, o constrangimento é enorme para que nós legisladores tomemos uma
iniciativa no momento em que somos colocados sob desconfiança da sociedade brasileira. Este, de fato, não é
o momento para tomarmos essa iniciativa de legislar sobre abuso de autoridade. Nós temos que esclarecer o
que de fato, o que de verdadeiro existe sobre essas acusações.
A minha expectativa é a de que nós façamos uma negociação: joguem essa matéria para um amplo
debate nas comissões. Inclusive, nós podemos aceitar as contribuições do Ministério Público Federal, do
Ministério Público dos Estados. Eles estão dispostos – já me reuni com alguns procuradores –, eles têm
contribuição a dar. Eles querem uma lei contra o abuso de autoridade, eles não estão se negando a isso. E
quem vai cumprir a lei é o Judiciário. Ora, se a Justiça não confia na Justiça, quem é que vai confiar?
Eu sou totalmente de acordo que haja, de fato, uma lei que puna rigorosamente o abuso de autoridade,
mas, neste momento, o Senado da República não tem as condições que exige esse tema para se legislar sobre
ele. Por isso, eu concordo que joguemos mais para frente, que criemos os meios e readquiramos a confiança
perdida para legislar sobre um tema tão espinhoso, um tema tão delicado, porque a única coisa que nós
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não queremos e nem podemos fazer é coibir as investigações. O Brasil acaba... Essas investigações estão
levando ao desmonte setorial de um sistema de corrupção. A corrupção do Brasil é sistêmica; ela não é um
desvio de conduta de um ou de outro indivíduo, ela é sistêmica. Pela primeira vez na história do nosso País, as
investigações chegaram ao desmonte na área da construção civil. Isso tem que se estender para outras áreas.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) – Nós temos que proteger os
investigadores com uma legislação eficaz.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Social Democrata/DEM - RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador José Agripino e Senador Otto Alencar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Social Democrata/DEM - RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª me ouvisse como o seu colega que há mais tempo está aqui na Casa
– talvez ao lado de V. Exª. Às vezes, os meus colegas me atribuem o fato de ser decano da Casa. O fato de ser
decano incorpora responsabilidade.
Estamos no encerramento de um período legislativo. O apreço que a Casa tem por V. Exª é grande, o
meu, pessoal, é grande, mas não podemos permitir que o debate que se estabelece neste momento produza
vencedor e vencido, quando, na verdade, o que está se discutindo é a obrigação do Senado em votar uma
matéria que tem que ser do interesse do povo do Brasil. Não pode haver nem vencedor nem vencido. O que
tem que haver é aquilo que se busca: entendimento. Não é que ninguém vá se curvar a quem quer que seja,
nem o Legislativo ao Executivo e muito menos ao Judiciário, nem que se traga influência do Judiciário para o
Legislativo. Agora, quando o Brasil vive momentos de extrema tensão, não é boa conselheira a atitude de você
jogar mais lenha na fogueira. Pelo contrário, a sensatez tem que ser a palavra de ordem. Tenho certeza de que
V. Exª joga, como este Plenário joga, na sensatez. Não tem por que esticar a corda.
Eu quero, com essas palavras, com a responsabilidade de ser o mais antigo na Casa, aqui, ao lado do VicePresidente, Senador Jorge Viana, meu dileto amigo, quero fazer uma proposta à Casa. Daqui a poucos dias,
vamos entrar em recesso. Depois do recesso, você vai ter a designação dos novos membros das comissões,
você vai eleger o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça com uma nova composição, que eu não sei
qual vai ser. A proposta que quero fazer é que se aguarde a discussão dessa matéria no seu mérito, com todo
respeito ao Senador Requião, ao Senador Barbalho; que, passado o recesso, empossados os novos membros da
CCJ, eleito o Presidente da CCJ, essa matéria seja dirigida à CCJ para debate e discussão, durante três sessões.
Serão três semanas em que todos os entendimentos possíveis poderão e deverão acontecer – não poderão,
deverão acontecer. Nós vamos marcar data para votar esta matéria. O que eu estou propondo é que, com a
nova composição, se marque uma data, data presumível, para que essa matéria seja apreciada e seja votada e
para que a Casa fique em paz consigo mesma e com a sua obrigação que é de votar.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Social Democrata/DEM - RN) – Diz-me o Senador Jorge Viana que consultou
os Líderes e que os Líderes estão de acordo com essa proposta. É a proposta que submeto a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu agradeço a intervenção do Senador José Agripino,
aliás, como tínhamos agradecido também a sugestão de encaminhamento de calendário feita pelo Senador
Humberto Costa.
E, interpretando o sentimento da Casa, eu quero adotar a decisão sugerida.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Sr. Presidente, eu queria
que o senhor me desse a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos levar essa matéria para tramitar na
Comissão de Constituição e Justiça. (Palmas.)
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Sr. Presidente, V. Exª me
concede a palavra, por favor.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Otto Alencar.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA. Pela ordem. Sem revisão
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do orador.) – Sr. Presidente, eu queria concordar com a proposição do Senador Agripino Maia. E eu quero
dizer a V. Exª que eu não tenho e nunca tive vocação para juiz, até porque, indicado para o Tribunal de Contas,
renunciei. Mas quero analisar o último fato que ocorreu na direção de V. Exª.
V. Exª foi denunciado pelo Procurador Rodrigo Janot, sem...
(Soa a campainha.)
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – ... o inquérito estar
concluído pela Polícia Federal, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sem o inquérito estar concluído pela Polícia
Federal. E uma denúncia que não tinha razão de existir. Ele tem tomado posições passionais contra V. Exª. Não
revide, não. Deixe que as coisas possam andar aqui dentro de forma tranquila e com moderação, levando essa
matéria para a Comissão de Constituição e Justiça para lá ser apreciada, Sr. Presidente, até porque eu tenho
plena consciência de que todo o Plenário deseja que isso aconteça.
(Soa a campainha.)
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Então, seria uma coisa
natural, agora à noite.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Pela ordem,
Presidente.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Essa matéria já foi retirada de pauta, vai para a
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Pela ordem.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos passar ao próximo item da pauta.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Presidente, eu posso
falar? Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Votação em primeiro turno. Votação em primeiro
turno...
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Presidente, tem as
indicações da ANP, se pudesse...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos seguir a Ordem do Dia. Eu peço aos
Senadores que continuem no plenário. Nós temos ainda algumas matérias importantes.
Proposta de Emenda à Constituição nº 62, tendo como primeira signatária a Senadora Gleisi Hoffmann,
que altera a Constituição Federal para vedar a vinculação remuneratória automática entre subsídios de
agentes públicos.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 62, DE 2015
(Calendário Especial - Requerimento nº 856, de 2016)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 62, de 2015, tendo como
primeira signatária a Senadora Gleisi Hoffmann, que altera a Constituição Federal para vedar a vinculação remuneratória automática entre subsídios de agentes públicos.
Pendente de Parecer da CCJ.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Presidente, me
inscreva como orador dessa proposta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – V. Exª já está inscrito.
Eu vou conceder a palavra...
Senador Vicentinho Alves.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM) – Sr. Presidente, só para entender. Essa PEC é a que estabelece a
desvinculação com relação às carreiras. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Exatamente.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB - AM) – O.k. As diversas carreiras, inclusive a jurídica.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O Senador Vicentinho Alves é o Relator na CCJ e a
Senadora Kátia Abreu está apresentando uma emenda substitutiva. Todos terão direito à palavra. Eu peço a
todos a continuidade no plenário.
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O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS) – Presidente, uma
questão de ordem. Presidente, um esclarecimento. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Vicentinho Alves com a palavra.
Senador Lasier.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS) – Sr. Presidente, com
a retirada da matéria do abuso, retira-se a urgência também?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Está na Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS) – Sim, claro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Então nós temos três ou quatro itens importantes
para serem apreciados.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Só para fazer um registro na fala do Senador Humberto Costa. O Senador Humberto Costa. Quero fazer um
registro na fala dele.
Ele foi muito feliz e eu quero parabenizá-lo por ter tirado a matéria. E ele fez um recorte feliz, o Senador
Humberto, porque ele dizia que há pessoas aqui que têm convicção, e eu sou um desses que têm convicção
de que não é o tema que se precisa discutir.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – E ele fez um recorte chamando para esse tempo que
V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Vicentinho Alves com a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Não, Sr. Presidente, esse tempo que V. Exª chamou
para a CCJ...
Eu quero parabenizá-lo por isso, porque foi uma decisão coletiva.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Essa matéria já foi retirada da pauta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Eu sei, Sr. Presidente, mas eu quero...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Vicentinho Alves com a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Sr. Presidente, eu quero parabenizá-lo. Eu o estou
parabenizando por isso...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Há um orador na tribuna. Há um orador na tribuna.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Eu o estou parabenizando por isso e o recorte, a fala
do Senador Humberto foi determinante, junto com a fala do Senador Agripino, e V. Exª atendeu a esse bom
senso. Eu acho que isso tem que ficar registrado na fala de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Obrigado.
Senador Vicentinho Alves com a palavra.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é um breve relatório sobre a PEC nº 62, de 2015, que altera os arts. 27, 28, 29,
37, 39, 49, 73 e 93 da Constituição Federal para vedar a vinculação remunerada automática entre os subsídios
de agentes públicos.
Relatório, Sr. Presidente.
Vem ao exame da CCJ a PEC 62, de 2015, que altera os artigos já citados e, em síntese, a proposição
dá nova redação aos dispositivos supracitados, que dispõem sobre a remuneração dos agentes públicos em
todos os níveis da Federação, a fim de impedir a previsão de mecanismos que permitam o reajuste automático
de tais proventos quando da alteração do subsídio tido como paradigmático aos demais.
Do mesmo modo, altera o art. 73, §3º, para privar os Ministros do Tribunal de Contas da União da
equiparação aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito aos vencimentos e vantagens.
A justificação, Sr. Presidente, se sustenta no argumento de que o reajuste remuneratório automático,
sem o devido debate e avaliação dos Poderes Legislativos competentes, é contraditório ao interesse público
e pode comprometer a estabilidade da balança financeira do ente federativo, que não se manifesta sobre o
aumento de seus agentes públicos.
Vamos para a análise, Sr. Presidente.
Análise.
Nos termos do art. 101, incisos I e II, do Regimento Interno, cabe à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e mérito da proposição em tela.
Quanto aos aspectos formais de constitucionalidade da proposta e as emendas a ela apresentadas,
respeitaram-se todas as prescrições constantes do art. 60 da Carta Magna de 1988 no que tange à apresentação
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e à tramitação.
Não se divisa, assim, lesão ou vício de inconstitucionalidade formal por desrespeito à limitação
processual ao processo reformador.
No que tange aos termos originais da proposição, em relação aos arts. 27, 28, 29 e 39, entendemos
adequadas as linhas gerais da redação original. Apenas parece-nos que, em vez da repetição da cláusula
vedatória da vinculação automática em praticamente todos os dispositivos alterados, seria melhor o seu
deslocamento para o dispositivo próprio e, nos demais, sendo bastante a utilização da referência direta, tendo
em vista a melhor técnica legislativa.
Sobre o art. 37, esta relatoria entende, como referido acima, a necessidade de inserção de dispositivo
vedatório geral.
No art. 73, a eliminação da sistemática hoje vigente não nos parece adequada, por deslocar o dispositivo
de equiparação remuneratória referente aos Ministros do Tribunal de Contas da União para o art. 93, inciso V.
Assim, optamos pela manutenção do texto vigente, acatando as emendas de nºs 8 e 13, substituindo
o termo “vencimentos” por “subsídios” e estendendo aos ministros substitutos as mesmas prerrogativas do
membro titular em sua integralidade.
Já o art. 93, inciso V, demanda alterações de mérito para equalizar a redação final aos parâmetros que
estamos adotando no texto final da proposição.
Quanto às emendas oferecidas à proposição, registra-se a sobreposição das de nºs 1, 2, 3, 4, 7 e 16,
todas tendo como objeto o inciso V do art. 93. Optamos por adotar parcialmente a Emenda nº 4 da CCJ, por
veicular disciplina que nos parece adequada à matéria, com as alterações redacionais necessárias, resultando,
por conseguinte, na prejudicialidade da Emenda nº 12 e das demais neste ponto.
A Emenda nº 5 é adotada parcialmente, sendo apenas ressalvada a cláusula geral de vedação de
dispositivos automáticos de vinculação e atualização, restando, portanto, também prejudicada a Emenda nº
12 neste ponto.
A Emenda nº 6 é rejeitada, pois milita em sentido colidente com o que inspira a proposição sob exame
e os termos da posição desta relatoria.
A Emenda nº 10 resulta prejudicada pela adoção da providência propugnada não só pela linha central
da proposição original, como também pelos termos de emendas já acolhidas e vertidas ao substitutivo.
A Emenda nº 11 fica prejudicada, pois entendemos impertinente a criação de vinculação e escalonamento
a categorias que, ainda que essenciais para o bom funcionamento da Administração Pública, não integram
instituições constitucionalmente autônomas e independentes.
A Emenda nº 8 foi por nós acolhida, conduzindo sentido normativo diverso do veiculado pela proposição
original, alterada apenas pela inovação normativa da proposta substitutiva quanto à automatização da
atualização de subsídios.
A Emenda nº 12 foi parcialmente acolhida, no que tange à criação de dispositivo específico de vedação de
vinculação remuneratória automática. Entendemos, no entanto, que à ideia cabe aperfeiçoamento. Ademais,
resta prejudicada quanto ao acolhimento das Emendas de nºs 5 e 8 no que entendemos como pertinente.
A Emenda nº 13 foi acolhida, nos termos da emenda substitutiva oferecida por este Relator, considerando
que o exercício do cargo de ministro-substituto do Tribunal de Contas impõe ao substituto as mesmas regras
aplicadas ao ministro titular, devendo, portanto, serem aplicadas as prerrogativas do membro titular em sua
integralidade.
A Emenda nº 14, juntamente com o art. 2º da Emenda nº 16, foi acolhida, criando, onde compete aos
Procuradores dos Estados e à Advocacia-Geral da União, instituto legal que reconhece a autonomia das
instituições, garantindo-lhes independência na balança política. Ademais, mantém a isonomia de tratamento
conferida pelo Constituinte originário no que diz respeito às funções essenciais à Justiça, estabelecidas no
Título IV da Constituição Federal.
A Emenda nº 15 fica prejudicada, pois entendemos impertinente a criação de vinculação e escalonamento
a categorias que, ainda que essenciais para o bom funcionamento da Administração Pública, não integram
instituições constitucionalmente autônomas e independentes.
Passamos, por ora, à explanação das adequações que se fizeram necessárias num novo texto compilado.
As adequações promovidas pelo texto da emenda substitutiva, proposta no voto deste, às inovações
nos arts. 27, 28, 29 e 39, trazidas pela proposta original e suas emendas, têm como objetivo não só o de
manter a autonomia do Ente Federado para determinar seus próprios vencimentos, mas também o de exigir,
através da vedação de criação de dispositivos de atualização automáticos, que seja devidamente discutida e
contemplada a saúde econômica do sistema orçamentário que aportará os reajustes.
Para tanto, exige-se a concepção de lei específica sempre que necessário qualquer espécie de reajuste,
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ainda que para mera recomposição salarial. Note-se que tal diretriz, ao impedir qualquer forma de indexação
que contemple os subsídios pagos pelos entes federados, está de acordo com o que talvez seja a fundação
mais importante de nosso sistema econômico atual – a desindexação da economia proposta pelo Plano Real.
Em 1º de julho de 1994, foi introduzido o Plano Real, moeda baseada na desindexação do sistema
econômico e que permitiu que os ajustes feitos aos valores pagos como salários comportassem apenas as reais
flutuações da moeda, deixando de seguir indexações falaciosas quanto às oscilações financeiras nacionais.
Sr. Presidente, como todos os colegas Senadores e Senadoras já têm acesso ao nosso relatório, vou
direto ao voto para economizarmos tempo.
Em face de todo o exposto e sobre as razões que adotamos, somos contrários às Emendas nºs 1 a 3, 6,
7, 10, 11 e 15 e parcialmente favoráveis às Emendas nºs 4, 5, 8, 12 a 14 e 16, votando pela constitucionalidade
formal e material da Proposta da Emenda à Constituição nº 62, de 2015, Sr. Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO) – O mais importante, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é que procuramos, no nosso relatório, atender às carreiras autônomas de Estado, entendendo que
o Pacto Federativo deve ser permanente e deve ser preservado. No nosso relatório, tivemos essa preocupação.
Procuramos, com relação aos Governos dos Estados e prefeituras, também contemplá-los.
Desse modo, esse é o nosso relatório e o nosso voto, Sr. Presidente. (Íntegra do Parecer nº 1.019/2016Plen - vide item 2.2.7 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós agradecemos ao Senador Vicentinho Alves.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Benedito.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL. Sem revisão do orador.)
– Eu queria só fazer uma indagação ao Relator.
Nobre Senador Vicentinho, queria fazer uma indagação a V. Exª: aquela emenda que foi apresentada
pelo Cidinho foi acolhida por V. Exª?
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO) – Acolhida.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Foi acolhida?
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO) – Acolhida, Senador. É com relação aos
procuradores.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – É. Grato.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO) – Acolhida.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu concedo a palavra à Senadora Kátia Abreu para
explanar sobre a Emenda nº 18, oriunda da Comissão Extrateto. (Emenda nº 18-PLEN - vide item 2.2.7 do
sumário)
A SRª KÁTIA ABREU (PMDB - TO. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Eu gostaria de cumprimentar o meu colega, Senador Vicente Alves, do meu Estado do Tocantins, mas
quero dizer que essa Proposta de Emenda à Constituição nº 62 é de autoria da Senadora Gleisi Hoffmann, do
Paraná.
Na nossa Comissão Especial que regulamentou, procurou regulamentar o extrateto, nós enxergamos
que essa PEC viria complementar o trabalho da Comissão do Extrateto.
Então, nós aprovamos ontem, esta Casa aprovou ontem três projetos de lei, que já foram encaminhados
para a Câmara Federal, e o quarto projeto é justamente essa PEC, porque haveria a necessidade de mudar a
Constituição, de tratar da Constituição – não é mudá-la. Por conta do quórum qualificado, ficou para a sessão
de hoje.
Na realidade, estamos aqui apresentando uma emenda substitutiva ao projeto do Senador Vicente
Alves, e justifico essa mudança lendo um trecho da Constituição que tem apenas três linhas, mas é o art.
37, inciso XIII: “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público”. Esse art. 37 é exatamente o artigo que impõe o teto para
os servidores dos três entes federados e para os três Poderes. Nesse mesmo artigo, trata da proibição da
vinculação automática de salários.
Os nossos Constituintes foram sábios ao colocar, na Constituição, os percentuais que cada Poder deve
ganhar, como, por exemplo: o deputado estadual ganhará 75% do Federal, os tribunais superiores ganharão
95% do Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Nós não estamos discutindo aqui esses percentuais, está
tudo legítimo e está tudo na Constituição.
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Na hora em que a Constituição diz que é vedado o aumento automático, nós achamos por bem deixar
mais claro isso, porque, infelizmente, até leis estaduais foram aprovadas, como no Espírito Santo, que foi
derrubada pelo Supremo Tribunal Federal em Adin – mas existe uma lei no Paraná e uma lei no Estado de
Mato Grosso que autorizam o aumento e a vinculação automática de salários.
Então, nós conversamos, inclusive com a Ministra Cármen Lúcia, que poderia caber uma súmula
vinculante, mas o projeto, a PEC da Senadora Gleisi Hoffmann, complementada pelo Senador Aloysio Nunes
Ferreira, do Estado de São Paulo, é mais abrangente, porque, caso a Ministra Cármen Lúcia resolva modificar a
resolução no CNJ, vai atingir só o Poder Judiciário, mas a PEC da Senadora Gleisi Hoffmann atinge a todos os
Poderes, o que foi uma das sugestões na nossa visita ao Presidente da República e foi a única sugestão que ele
pediu a nós: que estendesse para todos os Poderes essa proibição de aumento automático. E por um simples
motivo – e antes que alguém pense que é a pura implicância ou uma burocracia desnecessária, não é –, nós
estamos vendo as dificuldades financeiras pelas quais estão passando os nossos Estados.
Então, o fato de permitir que um desembargador nos Estados, seja federal, seja estadual – mas,
principalmente, estadual, porque diz respeito ao orçamento de lá –, possa ganhar x% do governador...
(Soa a campainha.)
A SRª KÁTIA ABREU (PMDB - TO) – ... ou do tribunal superior não significa que o Estado possa dar esse
aumento; não significa que o Estado do Tocantins, embora tenha grandes magistrados, possa dar o mesmo
aumento que o Estado de São Paulo, que tem um outro orçamento e uma outra realidade – ou o Estado do
Paraná, ou o Estado do Pará. Então, cada qual com a sua perspectiva e com as suas possibilidades.
Nós só queremos que as assembleias legislativas dos Estados sejam ouvidas, possam avaliar a
situação econômica dos seus Estados e dizer sim ou não a esses aumentos. Isso é uma prerrogativa dada
pela Constituição, essa automatização não está sendo tirada por nós, por essa Comissão do Extrateto e muito
menos pelos legisladores.
Agora, se alguém quiser propor uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para acabar com
esse inciso, é um direito que os Parlamentares têm, mas têm que colher assinatura e colocar em votação.
Esse inciso XIII pode ser deletado da Constituição, mas hoje esse inciso XIII do art. 37 proíbe a
automatização, a vinculação de salários.
(Interrupção do som.)
A SRª KÁTIA ABREU (PMDB - TO) – Apenas para resumir.
A nossa emenda é muito mais uma modificação de emenda de redação da Senadora Gleisi Hoffmann
para evitar, talvez, a repetição dos mesmos trechos. Então, estamos incluindo o inciso XXIII na PEC – desculpemme –, o inciso XIII na PEC de autoria dela, que coloca, para todos os artigos e parágrafos, e travessão:
é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, inclusive subsídios,
para o efeito de remuneração de ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração
direta e indireta, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos.
Com esse inciso, nós colocamos em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades de aumentar
salário de vereador, de prefeito, de governador, de secretário de Estado, de deputado estadual, do Judiciário
estadual, do Judiciário federal inclusive aqui.
No nosso projeto aprovado ontem, no Senado Federal e na Câmara, se assim for aprovado lá, os nossos
salários também não serão aumentados mais por decreto legislativo. Serão aumentados por força de lei
aprovada por este Plenário.
E terminamos reiterando uma preocupação: nós vamos manter no §3º do art. 73 a vinculação dos 95%
do TCU com o STJ ao Supremo, 95% do Supremo Tribunal Federal. Apenas os Ministros Conselheiros do TCU,
os 11 Ministros Conselheiros do TCU.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu vou conceder a palavra ao Senador Benedito de
Lira.
O Senador Vicentinho pede-nos a palavra.
Em seguida, daremos a palavra à Senadora Gleisi ou ao Senador Benedito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Sr. Presidente, eu
estou inscrito para discutir essa PEC.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Logo em seguida à Senadora Gleisi, V. Exª falará.
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O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO. Sem revisão do orador.) – Presidente, é rápido. Só
para uns esclarecimentos aqui.
Primeiro nós procuramos preservar a independência dos Poderes na PEC. Foram citados aqui vereadores,
deputados, nós tiramos da vinculação.
E queremos deixar claro que está vedado qualquer tipo de vinculação dos subsídios. Portanto, não existe
qualquer tipo de vinculação dos subsídios, mas tão somente o escalonamento, sendo o reajuste alterado por
meio de ato normativo do Poder Judiciário e instituições que exercem funções essenciais à Justiça e por meio
de lei específica em todos os outros casos.
Então, está separado. Nós atendemos boa parte da PEC da Senadora Gleisi, mas preservamos –
procuramos preservar – a autonomia do Judiciário como um Poder independente e as carreiras autônomas.
É isso, Sr. Presidente, para esclarecer ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu queria só comunicar aos Senadores que esta é a
última sessão deliberativa do Senado Federal neste ano legislativo. É a última sessão deliberativa. Amanhã nós
teremos sessão durante o dia, mas não será deliberativa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – A sessão do Congresso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não, do Senado. E teremos sessão do Congresso a
partir das 11h.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – A partir das 11h.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Sr. Presidente, só um
apelo...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Portanto, é um apelo para nós votarmos algumas
matérias que foram sugeridas pelos Líderes e são matérias importantes.
Nós faríamos um esforço para votarmos mais três matérias, se houver quórum.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Sr. Presidente, eu queria
perguntar a V. Exª se existe alguma autoridade que precisaria ser reconduzida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Há algumas autoridades também.
Senadora Gleisi Hoffmann. Em seguida, o Senador Valadares e o Senador Benedito de Lira.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR) – Obrigada, Sr.
Presidente. Eu quero ser muito rápida aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Novamente, um apelo para que os Senadores não
saiam do plenário. E os Senadores que estão em outras dependências da Casa, por favor, venham ao plenário.
É importante a participação de todos nesses momentos finais do ano legislativo.
Senador Otto Alencar.
Senadora Gleisi, com a palavra.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Presidente.
Eu, na realidade, quero ser muito rápida aqui, porque eu não faria uma defesa melhor do meu projeto
do que a feita pela Senadora Kátia Abreu, que aqui relatou com muita precisão qual foi a intenção desse
projeto: não deixar que tenhamos efeito cascata quando nós temos os aumentos dos salários do Supremo
Tribunal Federal e também aqui do Congresso Nacional.
Eu quero apenas deixar algumas questões claras.
Primeiro, mesmo fazendo o projeto, como eu fiz, e o substitutivo da Senadora Kátia, que foi conversado
junto com o Senador Aloysio, nós não estamos tirando autonomia do Poder Judiciário. Desde sempre, a
discussão sobre o aumento do Poder Judiciário foi feita pelos Parlamentos: do Supremo Tribunal Federal, feito
por esta Casa, através de projeto de lei; e, também nos Estados, dos tribunais de Justiça, feito por projeto de
lei nas assembleias legislativas.
Então, nós não estamos mexendo nesse item da Constituição. Por isso, não cabe a observação do
Senador Vicentinho aqui de que nós estaríamos implicando autonomia do Poder Judiciário. Não é verdade,
pois os Legislativos já votam o aumento do Poder Judiciário. O que nós queríamos e estamos fazendo com esse
projeto e o substitutivo que a Senadora Kátia Abreu apresentou aqui é que esse aumento não seja automático:
que a assembleia legislativa aprove um projeto de lei num determinado ano já concedendo automaticamente
os aumentos para os demais anos.
Isso tem uma implicação imensa no orçamento dos Estados. Muitas vezes, o fato de o Supremo ter
aumento não quer dizer que o Judiciário local tenha que ter. Cada Estado tem a sua realidade orçamentária.
Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu quero fazer. Por isso, eu discordo – respeito aqui o
Senador Vicentinho, mas discordo – do substitutivo que ele apresentou, colocando para os conselhos do Poder
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Judiciário e do Ministério Público fazerem a determinação do seu reajuste. E também discordo do argumento
dele de dizer que o Poder Judiciário pode sofrer pressão do Poder Legislativo porque vai deliberar sobre os
salários. Não é verdade, até porque nós fazemos as coisas da maneira mais clara e transparente. Não é como
um conselho, e, como diz o Senador Magno Malta, não é atribuição dos conselhos também. Muito obrigada
por lembrar. No Legislativo as coisas são claras, ou seja, tem a discussão, tem o debate, tem a publicação, tem
o orçamento. Então, isso tudo tem que ser considerado. Por isso que eu queria rebater esse argumento do
Senador Vicentinho.
E a outra coisa que eu queria falar, que eu acho importante deixar claro, é que esse projeto não tem o
objetivo de perseguir ninguém: nem juiz, nem promotor, nem Tribunal de Contas. Eu lembro que, quando
eu o apresentei, os membros do Tribunal de Contas da União disseram que eu estava querendo perseguir
o Tribunal de Contas da União. Quando essa PEC foi pautada era porque o Senado queria perseguir juiz e
procuradores. Não tem nada disso.
Aliás, eu queria aqui, muito rapidamente, dizer do conjunto de projetos que eu apresentei que têm
impacto muito grande em nós Parlamentares, nesta Casa, antes de apresentar projetos que têm impacto nos
outros Poderes. Até porque essa PEC que nós estamos votando tem impacto no Executivo, no Legislativo e no
Judiciário. Por exemplo, é de minha autoria, e nós discutimos e aprovamos nesta Casa, o fim do décimo quarto
e décimo quinto salário de Parlamentares. Nós acabamos com isso, foi uma iniciativa minha.
Também foi de iniciativa minha a redução do salário dos Parlamentares, que nós aprovamos na CAE.
Também da cota da verba indenizatória. Também da redução das passagens aéreas. Tudo isso para o Congresso
Nacional. Também para proibir a posse de suplente em período de recesso parlamentar, quando não tem
nenhuma função o Senador ou a Senadora tomar posse, porque está em recesso.
Também apresentei nesta Casa e ontem foi aprovado aqui – e eu quero parabenizar a Senadora Kátia
Abreu e toda a Comissão Especial pelo excelente trabalho; o Senador Magno Malta, que está aqui e me pede
um aparte, que trabalhou nesse projeto; eu queria parabenizar – um dos primeiros projetos que eu apresentei
à Casa, que foi exatamente regulamentar de forma ampla o corte de salário extrateto. O projeto não teve
condições de prosseguir, porque tinha vício de origem, pela Constituição. Eu não poderia tê-lo apresentado,
a não ser o Executivo mandar para cá para a gente poder votar. E assim o Executivo fez. E a Senadora Kátia,
com toda a Comissão Especial, com um trabalho brilhante, conseguiu chegar a um bom resultado e nós
conseguimos aprovar o teto que não vale só para o Executivo, vale também para o Legislativo e vale para o
Judiciário.
Um conjunto de medidas que nós propusemos, que eu propus, que primeiro tem impacto nesta Casa.
Eu jamais proporia que outro Poder tivesse que cumprir algo que eu achasse que não dava para ser cumprido
também pelo Poder Legislativo.
Portanto, não existe essa situação de que nós estamos legislando para perseguir esse ou aquele Poder,
para perseguir essa ou aquela categoria; muito pelo contrário. Eu acho que nós temos obrigação, como pessoas
públicas, de deixar muito claro como nós ganhamos o nosso salário, como nós temos as nossas indenizações.
E temos que cumprir a legislação. É isso, simples assim. Não importa se é Senador, Deputado, juiz, procurador,
promotor, governador, Presidente da República, ministro, secretário. Não importa. Todos têm que cumprir a
legislação.
Então, o que nós estamos fazendo aqui é deixar mais explícito aquilo que a Constituição já falava no
inciso XIII do art. 37, como disse a Senadora Kátia Abreu. Não dá para haver vinculação automática de salários.
Eu queria, Senador Renan – me sobram três minutos...
(Soa a campainha.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR) – ...conceder um
aparte ao Senador Magno Malta por esse tempo.
O Sr. Magno Malta (Bloco Moderador/PR - ES) – Senadora Gleisi, nem precisa tanto. É para grifar.
No texto do Senador Vicentinho, ele dá poder aos conselhos para que decidam sobre os seus salários. Os
conselhos não foram criados para isso. Eu estava aqui na discussão, desde o primeiro dia, no debate feito para
a criação do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. É uma função: avaliar, tomar providência sobre
comportamento ético ou não ético de promotor, no caso do CNMP; e avaliar comportamento ético ou não
ético de juiz, no caso do CNJ. Ponto! Nenhuma atribuição mais. Quando Joaquim Barbosa foi Presidente do
Supremo e presidiu o CNJ, ele extrapolou a competência e fez algo que não é da sua competência: deu uma
ordem aos cartórios...
(Soa a campainha.)
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O Sr. Magno Malta (Bloco Moderador/PR - ES) – ...para que pudessem fazer casamento homossexual
no Brasil. Não é porque era casamento homossexual; é porque não existe essa função. Quem legisla é o
Parlamento. Por isso, com todo o respeito – não vou falar com toda vênia, porque o Brasil já cansou da palavra
vênia – ao Senador Vicentinho, os conselhos não têm essa atribuição, e V. Exª está certa.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR) – Obrigada, Senador
Magno Malta.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos votar.
Eu novamente faço um apelo aos Senadores para que não se ausentem do plenário. Nós vamos ter
algumas votações que são importantes.
Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu acho inteiramente consequente a decisão do Senado Federal de acabar com
essa vinculação automática de salários entre aquilo que acontece na União e os Estados, mesmo porque,
nessa época de crise que estamos vivenciando, qualquer aumento que repercuta nos Estados vai, sem dúvida
alguma, criar mais problemas, mais dificuldades de caixa e também fazer com que a crise aumente em todo
o nosso País.
Srs. Senadores, Srªs Senadores, eu quero pedir desculpas aos presentes pelo fato de eu voltar a um
assunto que já está decidido: sobre os requerimentos de urgência. Eu fui o primeiro Senador que deu entrada
em um requerimento de urgência aqui, tirando a urgência do abuso de autoridade e, ao lado, também um
requerimento para que houvesse, em relação a esse projeto, a audiência da Comissão de Constituição e
Justiça. Mas todos notaram que, apesar de insistentes apelos, não fui atendido pela Mesa, não pude falar sobre
o requerimento. Houve quatro autores de requerimento, o primeiro não teve direito a falar. De acordo com o
art. 317, parágrafo único, do nosso Regimento, eu seria o primeiro Senador a falar. E todos os obstáculos foram
criados para que eu não falasse.
Por outro lado, Sr. Presidente, como Líder do Partido... Eu sou Líder do Partido. Quantos líderes aqui
falam dez, quinze vezes? Eu quis falar uma vez e fui, no entanto, impedido. As razões eu desconheço. O fato de
eu ter apresentado o requerimento, Sr. Presidente, pedindo a retirada da urgência, não significava desapreço
nenhum nem ao Presidente do Congresso, nem a Presidente do Senado, nem ao Relator, o Senador Requião. O
que nós queríamos, todos – e depois se verificou que a grande maioria queria –, era que a Comissão de Justiça,
que é a Comissão competente, pudesse ser ouvida e debatesse esse problema. Ninguém queria procrastinar,
mesmo porque sou favorável ao projeto de abuso de autoridade. Acho que nenhuma autoridade pode ficar
imune em todas as suas ações, em sua atuação no serviço público. A sociedade merece respeito, o cidadão
merece respeito, desde o soldado até o general. Ninguém pode cometer ato lesivo à cidadania que venha a
fragilizar o cidadão, que venha a desmoralizar a pessoa humana.
Apesar do que aconteceu, quero reconhecer que o Presidente do Senado terminou atendendo ao meu
pedido, muito embora eu não tenha tido o direito de falar. O meu pedido o que era? A retirada da urgência.
O Presidente aceitou. O outro pedido – que fosse para a Comissão de Justiça – o Presidente aceitou. Mas o
que estranhei, Presidente, dentro da amizade que nos une, foi que várias vezes eu tentei falar e não consegui.
Infelizmente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu peço desculpas ao Senador Valadares.
Já disse aqui e queria reafirmar – no momento, Senador José Agripino, em que presido a última sessão
deliberativa – que tem muita coisa que é difícil para o Presidente do Senado, mas, com certeza, a mais difícil
de todas é conceder a palavra aos Senadores que a pedem simultaneamente, todos querem falar ao mesmo
tempo. Confesso que resolvi encaminhar critérios para muita coisa aqui, mas nunca fui bem-sucedido – e
humildemente reconheço – nessa tarefa de distribuir igualmente a palavra sem punir companheiros. Se eu o
fizesse deliberadamente, jamais puniria esse amigo querido que é o Senador Antonio Carlos Valadares.
V. Exª sabe do respeito, da consideração, do carinho que eu lhe tenho. O grande problema é a dificuldade:
ficavam aqui o Randolfe, o Capiberibe, o Cristovam, o Alvaro, a Simone Tebet, todos pedindo a palavra ao
mesmo tempo.
Eu, no máximo, priorizava a indicação das mulheres, que têm precedência aqui neste matriarcado do
Senado Federal.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Nesse ponto, V. Exª
conta comigo.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Com a palavra V. Exª. E desculpe, mais uma vez.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – Para encerrar, eu
quero parabenizar a Senadora Kátia pela apresentação de todos esses projetos, que realmente vão repercutir
positivamente perante a sociedade.
O Senado não pode, de maneira nenhuma, adotar uma conduta de privilégios. E o que nós aprovamos
ontem e estamos aprovando hoje é uma prova mais do que evidente de que o Senado está sintonizado com
a nossa sociedade.
Eu quero parabenizar V. Exª, Senadora Kátia, pela sua bravura, e o Senador Vicentinho também, pela
participação que teve nessa proposta.
Portanto, Sr. Presidente, eu acho que, com a palavra de V. Exª, fica mais do que claro que V. Exª não tem
nada contra mim. Isso é importante.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr.
Presidente.
Presidente, apenas para esclarecer a fala da Senadora Gleisi e a do Senador Magno: não tem delegação
para nenhum conselho, Sr. Presidente. O art. 93 diz exatamente o contrário: os subsídios dos ministros dos
tribunais superiores serão fixados por atos normativos, e o valor correspondente a 95% do subsídio mensal
fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal.
Eu quero dizer também, Sr. Presidente, que nós não podemos, o Congresso Nacional... Com relação
aos nossos salários, quando temos aumento, nós votamos por decreto legislativo. Por que nós temos que
adentrar no outro Poder, que é o Judiciário, e ir lá fazer regras, se eles já têm orçamentos próprios, se isso já
vem ocorrendo há muitos anos?
Eu acho que, nesse relatório nosso, nós apenas estamos procurando manter a independência, a harmonia
e valorizando a instituição também do Poder Judiciário. É isso, Sr. Presidente, que nós procuramos relatar e
esclarecer: essa dúvida que foi criada aqui com relação a designar a questão do subsídio para conselhos. Não
tem nada disso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, o que me faz vir à tribuna na tarde noite de hoje para discutir essa PEC é exatamente dizer
à Casa que, nesses últimos dias, o Senado Federal se debruçou nas matérias que dizem respeito a servidor
público, porque o Ministro do Supremo Tribunal Federal, apesar de ser Ministro do Supremo Tribunal Federal,
é servidor, como é servidor o responsável pela limpeza de uma escola.
Nesta Casa, nesses últimos dias, com essa pauta de urgência, não tratamos de outros assuntos a não ser
ação contra servidor público. Pois bem, Sr. Presidente, aqui está essa PEC da Senadora Gleisi Hoffmann que
desvincula o salário de todos os servidores deste País.
Acontece, sim, Sr. Presidente, que vamos dar um exemplo, simplesmente um exemplo, o Poder Judiciário.
O Poder Judiciário não é o Poder Judiciário de Brasília, o Poder Judiciário dos superiores tribunais. A meu ver,
a justiça é una: é a justiça daqui e a justiça de Alagoas, de Pernambuco, de Sergipe.
Outra coisa é que já está estabelecido, quando se diz que o teto salarial é do Supremo Tribunal Federal.
Ninguém poderá ganhar mais neste País sem ultrapassar esse teto. Isso é para Parlamentares também, Senador
Vicentinho, porque o salário do Senador da República está vinculado ao do Supremo Tribunal Federal, e assim
sucessivamente.
Senadora Gleisi Hoffmann, a sua PEC está pendente de audiência da Comissão de Justiça. Não, mas a
pauta extraordinária aprovada pelos Líderes foi para trazer essa matéria para o plenário. Muito bem.
Só que a Senadora Kátia Abreu, no meu modo de ver, apresentou praticamente um substitutivo à PEC.
Consequentemente, matéria nova, alheia à PEC da Senadora Gleisi Hoffmann.
Com isso, Sr. Presidente, me parece que essa matéria nova, implantada pelo substitutivo da Senadora
Kátia, deverá retornar à Comissão de Justiça. Aliás, retornar, não; ir para a Comissão de Justiça, porque ela não
foi nem apreciada por ela por uma razão muito simples: quando se fala numa pauta extraordinária de urgência
é para substituir os interstícios, e não o parecer das comissões técnicas, no meu modo de ver a coisa.
Pois bem, essa PEC é uma PEC complexa, porque mexe com n pessoas deste País, independentemente
de vinculação ou desvinculação, mas uma matéria que deveria ser analisada a meu ver, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, pela Comissão de Constituição e Justiça, onde é o fórum principal para se analisar matéria
dessa natureza e de tantas outras que passam por esta Casa.
Por esta razão, Sr. Presidente,...
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – ... eu queria encaminhar
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a V. Exª, considerando matéria nova a meu ver, o substitutivo da Senadora Kátia Abreu a esta matéria, a esta
PEC. Consequentemente, para que possamos ter um processo legislativo regular, essa PEC...
Eu não estou aqui contra, Senadora, quero dizer logo que não sou contra. Apenas devemos tratar
as coisas tramitando na sua legalidade. A meu ver, Sr. Presidente, essa matéria deverá ir à Comissão de
Constituição e Justiça, considerando que é uma matéria complexa, polêmica e que vai mexer com a vida de
milhares, milhares e milhares de brasileiros, independentemente da função que ele ocupe.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR) – Só para uma
informação.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Mas vai mexer, na
proporção em que se fazem essas observações.
Quanto ao processo legislativo de Parlamentares, a Constituição já estabelece até 75% do salário do
Deputado Federal. O salário do Senador da República é igual ao teto do Supremo Tribunal Federal. Quanto
ao salário para os Ministros dos superiores tribunais, há um percentual para os desembargadores, e assim
sucessivamente. Então, a Constituição Federal já estabelece percentuais.
Por essa razão, Sr. Presidente, eu faço um requerimento a V. Exª no sentido de que esta matéria não seja
objeto de tratativa na noite de hoje. E que ela retorne à Comissão de Justiça, não; que ela vá para a Comissão
de Justiça, porque, no meu entendimento, tem uma matéria nova, que foi o substitutivo da Senadora Kátia
Abreu.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu queria só comunicar que o Plenário...
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR) – Apenas um
esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – ... vai deliberar sobre isso.
E eu devo um testemunho ao Plenário. É que nós recebemos, há dois ou três meses, uma visita na
residência oficial do Senado, uma comitiva representativa dos tribunais superiores e do próprio Tribunal de
Contas da União, pedindo a desvinculação dos subsídios. Por que pedindo? Porque o CNJ concedeu uma
liminar que tornava automático o reajuste de salário da Justiça, sem a necessidade de votação de lei estadual.
Isso, sinceramente, não há como compatibilizar com este momento que nós vivemos no nosso País.
Eu vou...
Há um requerimento sobre a mesa. Senador José Medeiros vai fazer a leitura do requerimento.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - MT) –
Sr. Presidente do Senado Federal, requeiro, nos termos do art. 301,...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - MT) –
... inciso IV, do Regimento Interno do Senado Federal, preferência para votação da Emenda nº
18, Substitutivo do Plenário à PEC nº 62/2015, que altera os arts. 27, 28, 29, 37, 39, 49, 73 e 93 da
Constituição Federal, para vedar a vinculação remuneratória automática entre subsídios de agentes
públicos. (Requerimento nº 975/2016 - vide item 2.2.7 do sumário)
Assinado, Senadora Kátia Abreu.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota “sim” a esse requerimento por entender que essa emenda é
resultado de uma decisão por unanimidade da Comissão Extrateto, construída a partir das contribuições da
PEC nº 62, da emenda do Senador Aloysio Nunes Ferreira, de uma série de outros Parlamentares.
E é por isso que nós encaminhamos “sim” a esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Como vota o PR?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES. Sem revisão do orador.) – Senador Presidente, da
mesma forma que o Senador Pimentel, as emendas são fruto do trabalho da Comissão, um trabalho intensivo,
responsável.
O PR vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – As Senadoras e Senadores que aprovam o
requerimento...
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para,
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com todo o respeito, divergir do meu colega Magno e o meu Líder aqui nesta sessão, o meu voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará a manifestação do Senador Vicentinho.
Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, me parece que está havendo uma confusão aqui neste plenário. Extrateto terminou ontem,
com a aprovação dos projetos que foram relatados pela Senadora Kátia Abreu. O que ela apresentou hoje é
um substitutivo à PEC da Senadora Gleisi Hoffmann.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A lógica do que foi...
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR) – Não é substitutivo;
é emenda de Plenário.
A SRª KÁTIA ABREU (PMDB - TO) – Nós aprovamos a recomendação ontem de colocar em votação.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – A partir de agora,
todas as matérias que nós formos tratar aqui são vinculadas a extrateto. Não, acabou o tempo da extrateto,
que foi ontem. Não pode haver continuidade, desdobramentos.
E o que queremos fazer aqui...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É que a Comissão Extrateto apresentou quatro
produtos na mesma linha de acabar com os supersalários. São três projetos de lei que foram votados ontem,
e o substitutivo à PEC, que já estava tramitando e tinha como Relator o nosso querido Senador Vicentinho.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – A PEC, Presidente, não
tem nada a ver com o extrateto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É um combo.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Ela não tem nenhuma
vinculação. É desvinculação de salários. Extrateto é que o servidor não pode ter salário além do teto
constitucional.
Então, aí nós vamos criar aqui uma moda: toda matéria agora é extrateto. A mesma coisa que está
acontecendo neste País, qualquer coisa que se fizer ou pensar: “Não, não pode, porque vai mexer com a Lava
Jato!” É ou não é o que está acontecendo aqui?
Todo e qualquer assunto que nós tratamos diz respeito a alguma providência que será tratada? “Não,
vai mexer com a Lava Jato!” Não tem nada a ver. Quanto às ações, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Apenas eu queria dizer e deixar claro que esta matéria não tem nada a ver com teto, Senador Pimentel; não
tem nada a ver. V. Exª está criando uma moda; criando moda. E esta Casa não pode legislar criando moda.
Extrateto, Presidente, desculpe-me, acabou ontem. É a mesma coisa, amanhã, por exemplo, o Senado
Federal, o Congresso Nacional entra de recesso, aí toda e qualquer matéria que houver: “Não, é o recesso!” O
que é isso? Não existe isso.
A proporção que nós votamos ontem, as matérias que foram relatadas pela eminente Senadora Kátia
Abreu, acabou. Inclusive, a meu ver, acabou até a função dela. Sim, porque ela foi Relatora de uma Comissão
Extrateto, e nós não estamos aqui discutindo matéria extrateto. Nós estamos discutindo aqui matéria de
desvinculação de salário. Acabou, a Comissão acabou. Ou não acabou, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu queria só, Senador Reguffe e Senador Benedito...
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Então, eu queria dizer
a V. Exª que submeter primeiro...
Presidente, um momentinho, desculpe-me.
V. Exª, à proporção em que eu fiz o requerimento, dizendo que a matéria que a Senadora Kátia colocou
na emenda da Senadora Gleisi Hoffmann é matéria nova, então, V. Exª declarou aí que o Plenário iria decidir se
iria para a Comissão de Justiça ou não.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não...
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Agora, mais não.
Agora, é para votar o substitutivo da Senadora Kátia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Benedito, eu vou ler o ato do Presidente do
Senado que criou a Comissão Especial para analisar a efetividade do limite remuneratório. Diz o seguinte no
seu art. 1º:
Criar a Comissão Especial de Senadores para propor medidas com vistas à efetividade dos limites
remuneratórios impostos pelo teto constitucional aos agentes públicos, bem como apresentar a
esta Casa proposta de norma com a finalidade de vedar a vinculação remuneratória automática
entre subsídios de agentes públicos.
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A SRª KÁTIA ABREU (PMDB - TO. Fora do microfone.) – Eu aceito seu pedido de desculpas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O extrateto é um apelido que foi dado a este
movimento, que essa Comissão encarnou. Eu nunca chamei de extrateto. Eu sempre preferi chamar de
supersalários.
A SRª KÁTIA ABREU (PMDB - TO) – Sr. Presidente, eu aceito do Senador Benedito de Lira as desculpas.
Eu aceito, Senador.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Todo o tempo aqui foi
tratado extrateto.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES. Fora do microfone.) – Foi extrateto mesmo.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – A Senadora Kátia
ontem pronunciou essa palavra mais de duzentas vezes na leitura dos seus relatórios. E eu quero cumprimentar
V. Exª, porque...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Reguffe.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – ... fez um bom trabalho;
quero cumprimentar V. Exª.
Agora, Sr. Presidente, eu confesso a V. Exª que eu vou votar contra esta matéria e vou votar contra este
substitutivo. Por quê? Porque a comissão que tem a responsabilidade de dizer o que é legal e o que não é legal
para vir para o plenário é a Comissão de Constituição e Justiça, e este projeto não passou por lá.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Reguffe.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu concordo
com o Senador Benedito de Lira sobre o nome da Comissão. Nós todos chamamos de Comissão Extrateto,
então, é Comissão Extrateto.
Agora, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa Comissão, que teve o trabalho relatado pela
Senadora Kátia Abreu, que fez um excelente trabalho na Comissão. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte
dessa Comissão, essa questão do extrateto.
E também parabenizo a criação dessa Comissão, que foi muito importante para o Senado Federal,
porque essa Comissão Extrateto vem proteger o contribuinte deste País, aquele que paga impostos. Porque
eu volto a dizer: as pessoas acham que o dinheiro do Governo não é de ninguém; é do Governo. O dinheiro do
Governo é de todos os contribuintes brasileiros.
Então, se há uma brecha na legislação que faz com que uma pessoa, um juiz, um desembargador possa
receber mais de R$200 mil por mês do dinheiro do contribuinte, é preciso que, se há essa brecha na legislação,
para que ele receba mais do que o teto constitucional, que é R$33.763, cabe a nós, como legisladores, na
nossa responsabilidade, criar uma norma legal que vede isso, para que ele não possa ganhar mais que o teto
constitucional. E foi isso que foi feito pela Comissão Extrateto em proteção e em defesa do contribuinte.
E, com relação a essa proposta, além dos projetos para vedar que alguém receba mais que o teto
constitucional e que o contribuinte brasileiro seja prejudicado, além disso, nós também propusemos algumas
outras coisas, inclusive a votação dessa proposta que visa acabar com essa desvinculação e mantém-se o
limite. Pode variar até para baixo, uma legislação tem que aprovar aquilo, mas não pode ganhar mais que
os limites preestabelecidos, que vão caindo os limites, e não se pode ultrapassar aquilo. É uma proteção ao
contribuinte, aquele que paga impostos neste País.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PA) – Vamos votar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Em votação o requerimento.( Requerimento nº
975/2016)
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – As Senadoras e os Senadores que aprovam o
requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Senador Omar.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM. Sem revisão do orador.) – O
requerimento que V. Exª aprovou agora qual foi, Sr. Presidente? Só para...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Foi anunciado. V. Exª não estava aqui.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – Eu não estava aqui mesmo,
Senador, porque eu estava trabalhando pelo meu Estado. Eu estava no Ministério agora...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É um requerimento de preferência para a Emenda
nº 18 de Plenário.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – Emenda da Senadora Kátia
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Abreu?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Substitutivo.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM. Sem revisão do orador.) – Eu
vou encaminhar a votação, Sr. Presidente, com todo respeito à Senadora Kátia Abreu.
Eu tenho por princípio que qualquer Senador que vá relatar um projeto se esforça o máximo para relatar
ou que, quando faz uma emenda, é tentando aprimorar o projeto, mas, na prática, Sr. Presidente, a Justiça
brasileira nos Estados não pode estar atrelada ao bem-querer do governador do Estado. Nós ainda temos uma
Justiça dependente financeiramente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não é o bem-querer, é a lei. Tem que ser votada nas
Assembleias Legislativas.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – Senador Renan, ontem,
quando aprovamos o extrateto aqui, nós limitamos o teto. Agora, nós estamos fazendo uma coisa pior, se
aprovarmos o requerimento ou a emenda da Senadora Kátia: nós estamos tirando a autonomia do Judiciário.
E aí não é possível.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – É, no meu entendimento.
Eu encaminho, e peço aos companheiros do PP e do PSD, do qual sou Líder, para encaminharmos o voto
“não” à emenda da Senadora Kátia Abreu, repetindo: nenhum Senador...
(Soa a campainha.)
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – Eu vou votar no projeto
original que o Senador Vicentinho relatou há pouco.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Em votação a Emenda nº 18.
Quem votar “sim” vota pela Emenda nº 18, pelo substitutivo; quem votar “não” vota contra a Emenda nº
18.
As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR) – A emenda é a da
Senadora Kátia Abreu, não é?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – As emendas são do projeto da Comissão Extrateto,
gente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE) – Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores...
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR) – Isso, apresentadas
pela Senadora.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – São as emendas, para ficar claro.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - CE) – Sr. Presidente, o PT
vota “sim”.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – Vamos votar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PT vota “sim”.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Eu não sei por que o Senador Benedito está tão
assanhado...
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – O PP vota “não”, Sr.
Presidente.
A SRª GLEISI HOFFMANN (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PR) – A oposição vota
“sim”.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL) – E vota a favor do
relatório do Senador Vicentinho.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – E precisa-se de 49 votos
para aprovar a emenda da Senadora Kátia.
O SR. JOSÉ ANÍBAL (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PSDB vota “sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente, a Rede vota
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“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Rede vota “sim”.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – O PR vota “sim”, com a desobediência de Vicentinho.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PR vota “sim”.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco Moderador/PR - TO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com
o meu voto “não”, porque eu entendo que temos que preservar a independência dos Poderes. O Judiciário
tem orçamento próprio. O nosso relatório respeita o teto – está lá constando respeitando o teto –, porém
preservando as carreiras autônomas do Judiciário. Portanto, o voto é “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Elmano Férrer.
Os partidos recomendaram o voto “sim” ao substitutivo.
Senadora Rose de Freitas.
O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco Moderador/PTB - PI) – O PTB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PTB vota “sim”.
Senador Romero, como vota o PMDB?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PMDB vota “sim”.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – O PSD, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Lúcia Vânia, Senador Paulo Bauer.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – O PSD vota “não”, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Jorge Viana.
O PT recomendou o voto “sim”.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – O PSD vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PSD vota “não”.
O que expliquei aqui, na ausência, é que há uma liminar do CNJ que obriga que o reajuste seja automático,
desfazendo a necessidade de lei estadual para se aplicar o reajuste toda vez que há um reajuste nos subsídios
dos Ministros das Cortes Superiores.
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – Sr. Presidente, eu não sei.
O Conselho Nacional de Justiça foi criado para outra coisa. Agora, para dar liminar para definir o que tem
que acontecer? Aí é demais. É esse tipo de coisa que nós estamos discutindo aqui.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – É verdade.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – Não, não. Vocês falaram
isso. O Conselho Nacional de Justiça...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. OMAR AZIZ (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - AM) – O Vicentinho está
regulamentando. Temos que tirar da alçada do Conselho e fazermos uma lei. É isso que nós estamos fazendo
agora, é isso que nós estamos fazendo agora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É uma lei estadual. Senão, invade a competência dos
Estados federados.
Senadora Rose de Freitas.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PDT - RS) – O PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PMDB recomendou o voto “sim”.
O PDT recomenda o voto “sim”.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Fátima Bezerra.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Social Democrata/PSDB - MG) – Sr. Presidente, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Antonio Anastasia.
O SR. ANTONIO ANASTASIA (Bloco Social Democrata/PSDB - MG. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado.
Tão somente em abono ao relatório e à emenda da Senadora Kátia Abreu e em esclarecimento aos
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eminentes e ilustres pares que temem pela questão estadual da lei específica, é bom lembrar que, mesmo
com essa redação, a iniciativa da lei estadual será do Poder Judiciário, porque a iniciativa remanesce no Poder
Judiciário. Será encaminhado ao Legislativo, que vai debater a qualidade orçamentária, e aí será sancionada
pelo governador, ou seja, o ciclo completo da legislação. Por isso, a importância da lei própria e da lei específica
que abona o substitutivo da eminente Relatora.
Muito obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que, assim que se
encerrar a votação, ponha em votação a resolução do Senador Humberto Costa para que nós possamos sustar
a resolução da Anac que penaliza o povo do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Vamos votar, sim. Como há um consenso nessa
matéria, ela certamente será apreciada por unanimidade, como pede o Senador Magno Malta.
Peço aos Senadores que, por favor, venham ao plenário. Nós estamos concluindo a votação da Proposta
de Emenda à Constituição nº 62.
Senador José Medeiros.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - MT) – Presidente, é só para
informar que eu também tinha feito um requerimento similar a esse do Senador Humberto Costa, mas, enfim,
o intuito é o mesmo e qualquer um que for votado...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - SE) – O PSB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O PSB vota “sim”.
Senador Magno Malta.
Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Sr. Presidente, o Governo
recomenda o voto “sim”.
E eu pediria a V. Exª que, se houver ainda autoridades – creio que há uma vaga na ANP e também o
embaixador –, se tivermos quórum, poderíamos aproveitar e votar essas matérias.
Obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer
um registro e dar uma satisfação ao povo do meu Estado do Espírito Santo, que, há quatro dias, está atônito,
porque tomou conhecimento da maneira como o Fundap foi tirado de nós.
O Fundap é um incentivo fiscal que, há 45 anos, era a base da economia do Espirito Santo e foi tirado de
nós de uma forma cruel. Tomamos conhecimento de que foi por um capricho da Odebrecht, que não gostaria
e queria tirar isso de nós. E o instrumento usado foi o Senador Romero Jucá. Ontem, eu falei com ele, e ele me
disse:”Não! Foi coisa do governo, do governo Dilma”. Mas aqui está o monstro, o Projeto de Resolução nº 72
é o monstro. E aqui está o nome do pai do monstro: Romero Jucá. Aqui, o monstro e aqui o nome do pai do
monstro: Senador Romero Jucá.
O meu povo está atônito. É tempo de murici, cada qual cuide de si. É o que está posto. E nós estamos
tomando providências junto ao Judiciário para anular essa canalhice que foi feita contra o meu Estado.
Eu estou citando isso, porque disse ao Senador Romero: eu vou fazer uma palavra e vou citar. “Mas não
fui eu, foi o governo”. Aqui é um projeto de resolução dele. O monstro é esse, e o pai do monstro assinou aqui
– Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Art. 14, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Romero Jucá, com a palavra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o que o Senador Magno Malta está dizendo é que o monstro é um documento, uma proposta do Governo que
acaba com uma situação em que o Espírito Santo dava incentivo para a importação de produtos estrangeiros.
Esse incentivo entrava pelo porto do Espírito Santo, ia para o Estado de São Paulo ou para o Estado do Rio de
Janeiro ou para o Estado de Minas Gerais, e esse produto estrangeiro, que entrava sem pagar impostos, se
creditava – de 17, ou 15, ou 14, dependendo da alíquota – no Estado para onde o produto ia. Nós acabamos
com isso, porque isso aqui era uma ação contra o Brasil e contra as indústrias brasileiras.
Se o Senador Magno Malta está fazendo coro a um picareta, a um cara que fez uma denúncia que não
tem sentido, porque eu não tratei com Odebrecht nem com ninguém sobre essa questão. Essa questão eu
tratei com o Ministro da Fazenda, do Governo...
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Eu apresentei e defendi.
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Havia dois Estados que tinham esse mecanismo, que eram Espírito Santo e Santa Catarina,
preponderantemente. Nós discutimos e verificamos, no debate, que era importante, tanto que a maioria dos
Senadores aprovou esse mecanismo.
Não há nada ilegal, nem irregular, nem errado; ao contrário, errado é dar incentivo fiscal para produto
importado, gerando prejuízo ao Estado que não está importando, e criar emprego na China, na Coreia e em
outros lugares.
V. Exª me desculpe, Senador Magno Malta, mas V. Exª foi equivocado tecnicamente e mal-educado
comigo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Eu não vou lhe desculpar de nada.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Magno Malta, é evidente...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Você assina um projeto de resolução desse que
prejudica o meu Estado...
Estou só falando, estou reverberando não é o que ouvi, é o que está posto. Isso aqui está escrito, não foi
feito por mim nem pelo meu gabinete, Senador Romero.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Eu não vou lhe pedir desculpa de nada, não fui maleducado com você, não!
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Eu só não sou dissimulado como outras pessoas
que falam nas costas e não têm coragem de falar pela frente. O que tenho que falar eu vou falar, porque quem
assinou isso aqui foi V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – ... como Líder do Governo e defendo tudo que está escrito aí. Isso é
a favor do Brasil, isso é a favor do Brasil.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – E eu defendo o meu Estado.
Mas eles não dizem...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – O Estado de V. Exª estava agindo de forma equivocada quando se
olha o produto da indústria brasileira.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Não dizem que V. Exª estava defendendo...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós estamos na Ordem do Dia.
(Tumulto no recinto.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Por favor, estamos na Ordem do Dia.
(Tumulto no recinto.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Romero...
(Tumulto no recinto.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – É evidente que nós não temos quórum. Essa matéria...
(Tumulto no recinto.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Essa matéria...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Essa matéria depende, para sua aprovação, de 49
votos “sim”. Portanto, é evidente a falta de quórum. Nós vamos encerrar a votação por evidente falta de quórum.
Senador Jorge Viana...
(Tumulto no recinto.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC. Sem revisão do orador.) –
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Sr. Presidente, eu só queria aproveitar esta oportunidade que V. Exª me dá e fazer um registro do falecimento,
aos 87 anos, vítima de infarto, em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, do jornalista e empresário da Amazônia
Phelippe Daou. Ele faleceu hoje.
Eu tinha uma convivência com ele, um homem que implantou a Rede Amazônica de Televisão, o sistema
de rádio, que tinha uma relação muito forte com o meu Estado, o Estado do Acre.
Ele nasceu em Manaus em 1928, filho de comerciantes libaneses, José Nagib e Nazira Daou. Viúvo da Srª
Magdalena Daou, ele deixou filhos, com quem eu tenho uma relação de amizade, como Phelippe Daou Júnior,
que é o Phelippinho, como conhecemos, e Nazira Daou.
Ele junto ao Sr. Milton Cordeiro e Joaquim Margarido fundaram a mais ampla rede de comunicação
social com rádio e televisão na Amazônia brasileira. Lamentavelmente, também seus sócios morreram neste
ano.
Eu queria que ficasse registrado aqui nos Anais do Senado Federal o meu voto de pesar extensivo aos
familiares, aos filhos. O Senador Jader ali também se solidariza nesse voto de pesar, outros colegas já falaram,
o colega Randolfe também se soma a esse voto de pesar, que eu penso que o Senado faz a essa figura. Nós
tivemos sessões aqui registrando a importância da Rede Amazônica de Televisão com a presença dele.
Eu falo para quem ainda não pôde entender que nós estamos aqui fazendo um registro e lamentando
a perda do...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Omar.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC) – ... Dr. Phelippe Daou hoje
em São Paulo.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RO) – Sr. Presidente, eu também
quero aproveitar e ser solidário ao Jorge Viana também em relação ao falecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Parecer nº 992, de 2016, pelo qual o Presidente da
República submete à apreciação do Senado – nós vamos ter duas votações nominais de autoridades, eu peço
o empenho dos Senadores para nós fazermos isso rapidamente – pela qual o Senhor Presidente da República...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – E o decreto, Sr. Presidente?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Também vai votar, é simbólico o decreto.
Pela qual o Senhor Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação de
Décio Fabrício Oddoni da Costa para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Petróleo (ANP).
(É a seguinte a matéria apreciada:
PARECER Nº 992, DE 2016
Discussão, em turno único, do Parecer nº 992, de 2016, da CI, Relator: Senador Fernando Bezerra
Coelho, sobre a Mensagem nº 107, de 2016 (nº 633/2016, na origem), pela qual o Senhor Presidente
da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. Décio Fabricio Oddone da
Costa para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
- ANP.)
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RO. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, só para aproveitar a oportunidade. O Senador Jorge Viana há pouco também usou o microfone
sendo solidário à família, pelo falecimento do grande fundador da Rede Amazônica de televisão, o Phelippe
Daou.
Quero aqui também, como amigo, como ex-Governador que fui do Estado de Rondônia e Senador da
República por várias vezes, dizer que o Phelippe Daou esteve no nosso Estado e sempre prezou e trabalhou
para o desenvolvimento da Amazônia. Era um entusiasta, especialmente com a Bacia de Urucu, que é de
exploração de petróleo, e também com a BR-319.
Então, eu quero me solidarizar aos demais colegas, Jorge Viana e todo mundo, pelo grande empenho
e trabalho que o Phelippe Daou e toda a sua família prestaram para o desenvolvimento da Amazônia,
especialmente nos meios de comunicação.
Então, fica aí o meu pesar.
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A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Lúcia Vânia e Senador Randolfe.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, só para registrar, nas três primeiras votações eu não estava presente, porque estava no Ministério.
O meu voto é “sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Sr. Presidente. Sr. Presidente.
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu quero...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Dalírio.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – ... eu quero me somar aos
colegas Senadores da Amazônia, porque, de fato, hoje é um dia em que todos da Amazônia e os Parlamentares
da nossa região que aqui se manifestaram estão consternados, estão de luto.
O Dr. Phelippe Daou é um personagem para a comunicação brasileira e um pioneiro na comunicação
na Amazônia. Ele esteve no Amapá nos idos de 1973. Em 1975, fundou a primeira televisão do Amapá, a TV
Amapá, integrante da Rede Amazônica de televisão.
Muito da comunicação na Amazônia se deve ao pioneirismo desse homem que, nos anos de 1970,
quando ninguém apostava em investir em comunicações, investir em tecnologia, criou uma expressiva rede
de comunicação, integrando e fazendo aproximar, Jorge, o Acre, onde os rios nascem – como você costuma
dizer –, ao Amapá, onde os rios desaguam.
Muito da integração da Amazônia que hoje existe se deve ao pioneirismo de Phelippe Daou.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Socialismo e Democracia/REDE - AP) – Então, para todos nós,
Senadores amazônidas, hoje é de fato um dia triste e para lamentar.
Que fique o legado de Phelippe Daou como homem empreendedor, homem pioneiro e principalmente
alguém que teve profunda paixão pela nossa Região.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Otto e Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma direção em que
falou aqui o Senador Randolfe, eu quero também, em meu nome e em nome do Estado de Roraima, me
solidarizar com a família do Dr. Phelippe Daou, com a Rede Amazônica, com o povo do Amazonas, enfim, com
todos aqueles que o admiravam e que sabem da importância do trabalho que ele realizou na consolidação da
comunicação em toda a Amazônia.
O Dr. Phelippe Daou é um marco de integração da nossa região com todas as televisões e sistemas de
comunicação que fez em todos os Estados da Amazônia. Portanto, em meu nome e em nome do Estado de
Roraima, eu quero também aqui me associar a esse voto de pesar e a essa reverência, a essa homenagem, a esse
reconhecimento a um grande brasileiro que partiu hoje, mas deixou uma história, deixou um ensinamento, e
deixou um exemplo.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Sr. Presidente, creio que já
atingimos o quórum. Se for possível, nós temos vários representantes do Brasil em postos importantes no
exterior ...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O Senador Aloysio está propondo que nós façamos
duas votações de autoridades. Nada mais justo do que homenagearmos o Senador Aloysio – não apenas
como grande companheiro ou como Líder do Governo...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – ... mas, sobretudo, como Presidente da Comissão de
Relações Exteriores do Senado Federal.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Muito obrigado.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – O nosso decano.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – O nosso decano mais querido.
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Nós vamos encerrar a votação.
(Procede-se à apuração.) (Lista de votação - vide item 2.2.8 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – SIM, 43; NÃO, 04.
Uma abstenção.
Está aprovado o nome de Décio Fabrício para a ANP.
Será feita a comunicação ao Presidente da República.
Parecer 993, pelo qual a Presidência da República submete à apreciação do Senado a indicação do Sr.
Felipe Kury para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Petróleo.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PARECER Nº 993, DE 2016
Discussão, em turno único, do Parecer nº 993, de 2016, da CI, Relator: Senador Valdir Raupp, sobre a
Mensagem nº 108, de 2016 (nº 634/2016, na origem), pela qual a Presidência da República submete
à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. Felipe Kury para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP.)
As Senadoras e Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Otto Alencar.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, é a última sessão do Senado e V. Exª não colocou a PEC 50, da vaquejada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não, eu quero...
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – V. Exª se comprometeu
comigo, e hoje V. Exª abusou da autoridade com o Senador Otto Alencar. Portanto, eu tenho todos os motivos
para protestar aqui, porque V. Exª poderia ter pautado isso antes, agora não tem mais quórum.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não, está pautado. Eu quero propor ao Senador Otto
Alencar de fazer o que fizemos... (Fora do microfone.) ... com a votação já esgotada. Ela fica na pauta para ser
votada na primeira sessão que nós realizarmos. Eu acho que nós cumpriremos, diante da circunstância e da
inexistência...
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA. Fora do microfone.) –
Amanhã não tem sessão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Não, mas na primeira sessão de 2017 ela está na
pauta só para ser votada. Avança no calendário.
O SR. OTTO ALENCAR (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Sr. Presidente, o senhor é
de Alagoas, do Nordeste, mas não conhece, como eu conheço, a vaquejada. Essa decisão do Supremo já levou
à falência mais de 30 ou 40 empresários desse setor, ao desemprego, a ação do Ministério Público mandando
acabar com as programações todas.
Então, é uma situação que aqui no Senado ninguém conhece, praticamente, como eu conheço, mas já
desempregou e vai desempregar mais pessoas desse setor. É uma cadeia produtiva muito grande. Alguns não
entendem isso, mas eu, que entendo e sei o que está se passando com esse pessoal que trabalha, mais de 1
milhão de pessoas empregadas nesse setor, sei que nós vamos ter um prejuízo muito grande.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu quero dizer que nós concordamos com o Senador
Otto Alencar.
Já votamos aqui algumas matérias que dizem respeito à vaquejada e ontem eu fiz questão de dizer aqui,
numa rápida intervenção, que eu sempre me considerei um razoável vaqueiro. Nós temos um conterrâneo em
Alagoas que, quando estava muito doente, com câncer, o Teotônio Vilela, o velho Teotônio Vilela, fez uma frase
que até hoje nós não conseguimos esquecer. Ele disse assim: “Eu posso não ter mais força para derrubar um boi
de 17 arrobas, de 18 arrobas, de 20 arrobas, mas ainda tenho força para pegar na casaca desses vagabundos.”
De modo que o compromisso de todos nós – queria reafirmá-lo – é no sentido de votarmos a proposta
de emenda à Constituição, cujo primeiro subscritor é o Senador Otto Alencar. Se nós discutirmos essa matéria,
ela ficará pronta para ser apreciada.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.) (Lista de votação - vide item 2.2.9 do sumário)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – SIM, 40; NÃO, 5.
Duas abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome de Felipe Kury para a ANP.
Será feita a comunicação ao Presidente da República.
Mensagem 98, de Embaixador do Brasil para a República Democrática de São Tomé e Príncipe.
Mensagem 98, pela qual o Presidente da República indica Vilmar Rogeiro Coutinho Junior para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil na República Democrática de São Tomé e Príncipe.
(É a seguinte a matéria apreciada:
MENSAGEM Nº 98, DE 2016
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 98, de 2016, pela qual a Presidência da República
submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. Vilmar Rogeiro Coutinho Junior, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil na República Democrática de São Tomé e Príncipe.) (PAR 1.020/2016-CRE)
Os Senadores e as Senadoras já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Depois, nós teremos mais uma votação nominal e,
a seguir, nós votaremos, simbolicamente, três matérias que foram sugeridas pelos Senadores e pelo Plenário.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - AL. Fora do microfone.) –
Qual é a votação nominal?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nominal é a última. É outro embaixador, a pedido do
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT) – Presidente Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Wellington Fagundes.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT. Sem revisão do orador.) – Vários prefeitos
têm me ligado, principalmente do Estado do Mato Grosso, preocupados com a questão da votação do FEX, o
fundo de compensação das exportações.
V. Exª já anunciou que, amanhã, teremos a sessão do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL. Fora do microfone.) – Às 11h.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT) – Eu quero anunciar e comunicar a todos
os prefeitos que essa questão está na pauta do Congresso Nacional. Já votamos na Comissão de Orçamento
o relatório que tive a oportunidade de fazer. Isso é extremamente importante para os Estados produtores
brasileiros, para os Estados que contribuem, principalmente com a exportação, para o nosso saldo na balança
comercial.
O Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, é o maior produtor, hoje, das commodities agrícolas. Somos o
maior produtor de grãos de soja, de milho, com a exportação também de proteína animal.
A votação do FEX é extremamente importante, porque o Estado de Mato Grosso, sem dúvida, é o maior
beneficiado; aliás, são beneficiados tanto o Governo do Estado de Mato Grosso como as prefeituras do Brasil
inteiro, na verdade, os Estados que recebem os recursos do FEX.
Aqui está a Senadora Lúcia Vânia, que também sempre lutou muito.
Também queremos anunciar que já estão definidos, no Orçamento do ano que vem, aprovado na
Comissão Mista de Orçamento, os recursos do FEX de 2017, bem como os recursos do FDCO, que votamos agora
há pouco na Comissão Mista de Orçamento. Esses recursos são extremamente importantes, principalmente
para a Amazônia.
Eu quero, inclusive, aproveitar para parabenizar tanto o Presidente, Arthur, quanto o Relator, Senador
Braga, pelo brilhante trabalho, tanto do relatório como também na condução da aprovação na Comissão Mista
de Orçamento, garantindo e trazendo essa boa expectativa da votação amanhã no plenário do Congresso
Nacional, como V. Exª já anunciou, a partir das 11h.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Agradecemos ao Senador Wellington Fagundes.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.) (Lista de votação - vide item 2.2.10 do sumário)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – SIM, 42; NÃO, 01.
Uma abstenção.
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Está, portanto, aprovado o nome de Vilmar Rogeiro Coutinho Junior para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil na República Democrática de São Tomé e Príncipe.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Nós vamos realizar, Senador Reguffe, Senadora
Marta Suplicy, a última votação nominal. Nós teremos, depois disso, três votações simbólicas. São três acordos
internacionais; uma proposta, já aprovada na Câmara, de extensão de critérios da Lei Rouanet para o turismo;
a criação de uma comissão externa; e o decreto legislativo proposto contra a decisão da Anac.
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Presidente.
Eu gostaria de saber se poderia ser incluído o Dia Nacional do Psicólogo, que é para ser o dia 27 de
agosto. Como única psicóloga, aqui, e Senadora, fica o pedido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Se não houver objeção do Plenário, nós faremos com
satisfação.
A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP) – Obrigada.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Reguffe.
O SR. REGUFFE (S/Partido - DF. Sem revisão do orador.) – É apenas para pedir que seja votado, que nós não
deixemos de votar o projeto de decreto legislativo para revogar essa decisão absurda da Anac de prejudicar os
consumidores deste País, exigindo que tenham de pagar taxas que são, na minha concepção, absolutamente
absurdas. Então, acho que o Senado Federal, votando essa proposta, iria agir em consonância com a opinião
dos consumidores deste País, da população deste País. Só queria pedir que nós não encerrássemos sem votar,
na noite de hoje, essa proposta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Mensagem 99, pela qual o Presidente da República
indica Luiz Felipe Mendonça Filho para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Estado da Cidade do
Vaticano.
(É a seguinte a matéria apreciada:
MENSAGEM Nº 99, DE 2016
Discussão, em turno único, da Mensagem nº 99, de 2016, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. Luiz Felipe Mendonça Filho, Ministro
de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Estado da Cidade do Vaticano e, cumulativamente, na
Ordem Soberana e Militar de Malta.) (PAR 1.021/2016-CRE)
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, é o Aloysio.
Sr. Presidente, foi aprovado recentemente, na Comissão de Constituição e Justiça, um parecer favorável a
um projeto de decreto legislativo de autoria do Senador Dario Berger que trata de um tema que está trazendo
muita controvérsia e angústia para populações do seu Estado, o Estado de Santa Catarina, e do Estado do
Espírito Santo, a respeito do critério de delimitação do que seja terreno de marinha. Se não houver objeção
dos Líderes, eu requereria a V. Exª que o incluísse na Ordem do Dia dos nossos trabalhos, uma vez que tudo
indica que será uma matéria pacífica, não havendo, portanto, necessidade de votação nominal.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - PE. Sem revisão do orador.)
– Por se tratar da última sessão deliberativa do Senado Federal, eu me julgo no dever de trazer aqui um
testemunho do trabalho de V. Exª à frente da direção do Senado Federal nesses últimos dois anos.
Em primeiro lugar, quero agradecer as deferências, as atenções que V. Exª me distinguiu na designação
de importantes relatorias de projetos tramitaram nesta Casa, mas quero dar um testemunho também da sua
firmeza, da sua dedicação, da sua devoção em relação ao federalismo brasileiro.
O Senado Federal, nesses últimos dois anos, com o agravamento da crise econômica, com o agravamento
da crise federativa, transformou-se no ponto de encontro de governadores e prefeitos em busca de solução e
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de encaminhamentos. E o Senado Federal não só acolheu as demandas, o Senado Federal também entregou
resultados: a renegociação das dívidas, os indicadores de reajuste dessa dívida, os precatórios.
V. Exª foi diligente e determinado para fazer com que as Lideranças desta Casa, os Senadores
representantes dos Estados brasileiros pudessem, num grande mutirão, deliberar sobre matérias muito
importantes.
Portanto, queria cumprimentá-lo, queria lhe desejar muito sucesso nos desafios que a vida pública lhe
reserva e dizer que cresce em mim a admiração pela sua conduta, pelo seu trabalho e pela forma sempre
muito elevada com que tratou seus pares à frente da Presidência do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Eu agradeço sinceramente ao Senador Fernando
Bezerra.
Este Senado Federal, pela sua maioria ampla, sempre explicitada, esteve à altura do grande momento,
do complexo momento por que nós passamos no Brasil.
Em meio a tantas crises, este Senado nunca foi fator de crise. Este Senado sempre foi a solução para o
encaminhamento de propostas, de medidas, para aprimorar, como disse o Senador Fernando Bezerra, o Pacto
Federativo.
Amanhã nós não vamos ter sessão deliberativa, mas vamos ter uma sessão não deliberativa para que
nós possamos exatamente... Tão logo termine a sessão do Congresso Nacional.
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Aprovado. (Lista de votação - vide item 2.2.11 do sumário)
Eu vou dar palavra a todos.
Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - DF. Sem revisão do orador.) – Na
mesma linha do Senador Fernando, quero dizer que nós tivemos bons embates aqui, algumas vezes até duros,
mas quero dizer que mantém o senhor o meu respeito.
Reconheço o seu trabalho; a sua cordialidade, quando é preciso; o seu cumprimento das palavras,
quando a gente dialoga para tomar as decisões. Então, quero lhe dizer que o senhor teve um papel importante.
E, finalmente, nesses últimos momentos, a decisão de jogar parar o próximo ano o projeto de lei sobre abuso
de autoridade.
Então, quero dizer que foi um ano muito difícil, talvez o mais difícil por que qualquer um de nós tenha
passado, não por causa só do Senado, mas por causa do impeachment, por causa de projetos difíceis.
No meu caso pessoal, eu não posso deixar de dizer que foi o ano mais difícil ainda, porque a minha base,
com a qual eu trabalho, com a qual eu sempre estive, ficou em posições diferentes das minhas, mas cumpri o
meu papel e assumi a minha posição, conforme eu achava que era o melhor para o Brasil, independentemente
de quais sejam os resultados eleitorais que isso possa ter.
Então, foi um ano duro, mas são os anos duros que deixam marcas e lembranças na vida da gente.
Dito isso, se eu puder ainda, eu gostaria de apresentar um requerimento, esperando que isso não
diminua a parte inicial.
Eu requeiro, se for possível, Senador, com fundamento no art. 214, III, do Regimento Interno do Senado
Federal, a inclusão de um projeto meu que está na mesa já há bastante tempo, inclusão extrapauta do
Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 16, de 2015, que é um projeto a que não há ninguém, eu acho,
com qualquer coisa contra, que altera a Lei nº 5.700, de 1971, que dispõe sobre a forma de apresentação dos
símbolos nacionais e dá outras providências, para determinar – essa é a minha proposta – que o Hino Nacional
seja executado na abertura das competições esportivas nacionais especificadas no projeto de lei.
Se for possível, para encerrar o ano, eu gostaria de solicitar que fosse colocado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Da minha parte, é possível.
Não havendo objeção do Plenário, farei isso com muita satisfação.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Votação simbólica.
Peço apenas aos Senadores e às Senadoras que, por favor, não se retirem, porque vamos ter ainda duas
votações nominais, não – nominais, não –, simbólicas de matérias que estão pacificadas, mas vamos ter que
fazer.
O SR. IVO CASSOL (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RO. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu pediria só a gentileza aqui.
Para nós fecharmos o ano com chave de ouro, com esse vai e esse vem que tivemos aqui no Congresso,
aqui no Senado, eu queria pedir a gentileza e a bondade de V. Exª que colocasse em pauta o Projeto nº 407, do
cartão de crédito, que acaba com esses juros abusivos, para que nós déssemos esse presente aos brasileiros,
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que estão pagando juros de 480% ao ano.
Eu tenho certeza de que aqui nenhum Senador ou nenhuma Senadora vai votar contra. Tenho certeza
de que nenhum Senador ou Senadora, Sr. Presidente, vai pedir verificação de quórum e a votação pode ser
simples também.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RO) – Então, pediria a V. Exª que
pudéssemos colocá-lo em pauta, está pronto para ser votado também, e que nós déssemos esse presente
para nossa população brasileira, nos quatro cantos deste País.
Peço essa gentileza a V. Exª, desejando para o senhor e para todos os pares um feliz Natal e um feliz
Ano-Novo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Projeto de Lei da Câmara nº 177, Senadora Ana
Amélia, que altera o inciso V da Lei nº 8.313, de 1991, com fins de apoio à promoção de destinos e produtos
turísticos brasileiros.
O Parecer é do Senador Romero Jucá e teve como Relator ad hoc o Senador Roberto Muniz.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 177, DE 2015
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 177, de 2015 (no 5.559/2009, na Casa de
origem), que altera o inciso V da Lei nº 8.313, de 1991, com fins de apoio à promoção de destinos e produtos turísticos brasileiros.
Pareceres favoráveis, sob nºs 789 e 790, de 2016, da CDR, Relator: Senador Romero Jucá; e da CE,
Relator ad hoc: Senador Roberto Muniz.)
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, passamos à votação do projeto.
As Senadoras e Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção. (Matéria aprovada - vide item 2.2.12)
Item 9.
Proposta de Emenda à Constituição nº 50, tendo como primeiro signatário o Senador Otto Alencar,
que altera o §7º do art. 225 da Constituição Federal, para permitir a realização das manifestações culturais
registradas como patrimônio cultural brasileiro que não atentem contra o bem-estar animal.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 50, DE 2016
(Calendário Especial - Requerimento nº 920, de 2016)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2016, tendo como
primeiro signatário o Senador Otto Alencar, que altera o § 7º do art. 225 da Constituição Federal, para
permitir a realização das manifestações culturais registradas como patrimônio cultural brasileiro que
não atentem contra o bem-estar animal.
Parecer sob nº 929, de 2016, da CCJ, Relator: Senador José Maranhão, favorável com a Emenda nº
1-CCJ.)
A proposta foi incluída na Ordem do Dia, conforme calendário especial que nós votamos aqui. É uma
matéria muito importante, que foi pedida sempre pelo Senador Otto Alencar.
Discussão da proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta, nós declaramos encerrada a discussão da proposta em
primeiro turno. E a matéria será oportunamente apreciada.
Requerimento da Senadora Kátia Abreu.
Requeremos, nos termos do disposto nos arts. 74 e 75 do Regimento Interno do Senado Federal, que
seja criada comissão temporária externa destinada a averiguar e fiscalizar a situação de emergência
e caos nos hospitais no Tocantins. (RQS nºs 963 e 974/2016 - vide item 2.1.13 do sumário)
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As Senadoras e Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Comissão Representativa do Senado Federal.
São os plantonistas, as Excelências que serão plantonistas do recesso.
Foram encaminhados à Mesa pelas Lideranças partidárias os nomes dos candidatos do Senado à eleição
da Comissão Representativa.
Pelo PMDB, como titular, Waldemir Moka e Romero Jucá; como suplente, Valdir Raupp e Simone
Tebet. Pelo Bloco Social Democrata/PSDB-DEM, Ataídes Oliveira, como titular. Pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, Senador Paulo Rocha; como suplente, Senador Telmário Mota. Bloco Moderador,
Senador Fernando Collor, como titular; como suplente, Senador Elmano Férrer. Bloco Parlamentar Socialismo
e Democracia, Cristovam Buarque, como titular, e Randolfe Rodrigues, da Rede, como suplente. E, pelo Bloco
Parlamentar Democracia Progressista, Senador José Medeiros, como titular, e Senadora Ana Amélia, como
suplente.
Em votação as indicações.
As Senadoras e Senadores que aprovam as indicações permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas as indicações.
Serão cumpridas as deliberações de Plenário.
Projeto de Decreto Legislativo.
Só um pouquinho de calma mais, Srs. Senadores.
Projeto de Decreto Legislativo nº 157, do Senador Dário Berger, que susta a aplicação da orientação
normativa aprovada pela Portaria nº 162 e todos os processos administrativos demarcatórios que tenham
utilizado esta orientação normativa desde a sua publicação.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 157, DE 2015
Discussão, em turno único, do Projeto De Decreto Legislativo nº 157, de 2015, de autoria do(a)
Senador Dário Berger, que susta a aplicação da Orientação Normativa “ON-GEADE-002-01” aprovada
pela Portaria nº 162, de 21.09.2001 e todos os processos administrativos demarcatórios que tenham
utilizado esta orientação normativa, desde sua publicação.)
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à
votação.
As Senadoras e Senadores que aprovam o projeto e a emenda em turno único permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovada a matéria.
Votação da Emenda nº 1, da CCJ, que tem preferência regimental.
As Senadoras e Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Fica prejudicado o projeto.
O parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final. (PAR 1.022/2016-CDIR oferecendo a
redação do vencido - vide item 2.2.13 do sumário)
Em discussão. (Pausa.)
Em votação a redação final.
As Senadoras e Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Estando a matéria em regime de urgência, passa-se à sua apreciação em turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Sem emenda, o substitutivo, como todos sabem, é dado como definitivamente adotado sem votação,
nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados, com cumprimento ao Senador Dário Berger.
Este é o projeto da Senadora Marta, também acordado, que institui o Dia Nacional do Psicólogo.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 211, DE 2015
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Discussão, em turno único, Projeto de Lei da Câmara nº 211, de 2015 (nº 1.689/2015, na Casa de
origem), que institui o Dia Nacional do Psicólogo.
Parecer sob nº 118, de 2016-CE, Relatora Senadora Marta Suplicy, favorável.)
Discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação
do projeto.
As Senadoras e Senadores que aprovam o projeto permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
A matéria vai à sanção. (Matéria aprovada - vide item 2.2.14)
Substitutivo da Câmara nº 16, de 2015.
Foi solicitado pelo Senador Cristovam Buarque, para determinar que o Hino Nacional seja executado na
abertura das competições esportivas nacionais que especifica.
O parecer é da Senadora Ana Amélia.
(É a seguinte a matéria apreciada:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA Nº 16, DE 2015, AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 517, DE 2009
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara nº 16, de 2015, ao projeto de Lei do Senado nº
517, de 2009 (nº 2.387/2011, naquela Casa), do Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei nº 5.700,
de 1º de setembro de 1971, que “dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá
outras providências”, para determinar que o Hino Nacional seja executado na abertura das competições
esportivas nacionais que especifica.
Parecer favorável, sob nº 630, de 2016, da CE, Relatora: Senadora Ana Amélia.)
Discussão do substitutivo da Câmara. (Pausa.)
Votação em globo do substitutivo da Câmara dos Deputados.
As Senadoras e Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. (Matéria aprovada - vide item 2.2.15)
A matéria vai à sanção.
Projeto de Decreto Legislativo, que aprova o texto do Acordo de Defesa da Concorrência do Mercosul,
assinado em Foz do Iguaçu em 16 de dezembro de 2010.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 81, DE 2016
Discussão, em turno único, do Projeto De Decreto Legislativo nº 81, de 2016, de autoria da
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do Acordo de Defesa da
Concorrência do MERCOSUL, assinado em Foz de Iguaçu, em 16 de dezembro de 2010.)
Discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
As Senadoras e Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação. (Matéria aprovada - vide item 2.2.16)
Projeto de Decreto Legislativo nº 82, que aprova o texto do Acordo-Quadro entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para intercâmbio de informações
e cooperação em segurança pública, assinado em Montevidéu.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 82, DE 2016
Discussão, em turno único, do Projeto De Decreto Legislativo nº 82, de 2016, de autoria da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CD), que aprova o texto do Acordo-Quadro
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para
Intercâmbio de Informações e Cooperação em Segurança Pública, assinado em Montevidéu, em 30 de
maio de 2011.)
Discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
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Passamos à votação.
As Senadoras e Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação. (Matéria aprovada - vide item 2.2.17)
Projeto de Decreto Legislativo nº 83, que aprova o texto do Acordo sobre a Concessão de Visto para
Estudantes Nacionais dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, assinado em
Lisboa.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 83, DE 2016
Discussão, em turno único, do Projeto De Decreto Legislativo nº 83, de 2016, de autoria da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CD), que aprova o texto do Acordo sobre a Concessão de
Visto para Estudantes Nacionais dos Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa
- CPLP, assinado em Lisboa, em 2 de novembro de 2007.)
Discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação. (Matéria aprovada - vide item 2.2.18)
São matérias consensuais, cujo encaminhamento já havia sido decidido pelo Plenário e pelos Líderes
partidários.
Projeto de Decreto Legislativo 84, que aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil
e o Reino da Bélgica sobre Transferência de Pessoas Condenadas, assinado em Bruxelas no dia 4 de outubro
de 2009.
O parecer é do Senador Armando Monteiro.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 84, DE 2016
Discussão, em turno único, do(a) Projeto De Decreto Legislativo nº 84, de 2016, de autoria da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CD), que aprova o texto do Acordo entre
a República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica sobre Transferência de Pessoas Condenadas,
assinado em Bruxelas, no dia 4 de outubro de 2009.)
Discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação.
Peço aos Senadores que permaneçam em plenário.
As Senadoras e Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação. (Matéria aprovada - vide item 2.2.19)
Projeto Legislativo da Anac 89, do Senador Humberto Costa, que susta em parte a Resolução nº 400, de
2016, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Cobrança de bagagem despachada.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 89, DE 2016
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 89, de 2016, do Senador Humberto
Costa, que susta, em parte, a Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de
Aviação Civil - ANAC, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo.)
Esse é um gesto – e eu quero cumprimentar, de logo, todos os Senadores – em defesa do consumidor.
Se há uma bandeira que unifica todos nós aqui é exatamente essa.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
O parecer do Senador Jorge Viana é pela aprovação. (Parecer nº 1.023/2016)
Completada a instrução da matéria, passa-se à apresentação do projeto.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, nós declaramos encerrada a discussão, Senadora Lúcia
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Vânia, e passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados. (PAR 1023-A/2016-CDIR - vide item 2.2.20 do sumário)
E ficam, consequentemente, prejudicados os Projetos 90 e 91.
Há mais dois acordos. Eu ainda encareço a presença de todos.
Projeto de Decreto Legislativo 85, é um acordo entre a República Federativa do Brasil e a República
Oriental do Uruguai sobre a residência permanente, com o objetivo de alcançar a livre circulação de pessoas.
Assinado em Brasília, em 9 de julho de 2013.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 85, DE 2016
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2016, de autoria da
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do Acordo entre a República
Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai sobre Residência Permanente com o Objetivo de
Alcançar a Livre Circulação de Pessoas, assinado em Brasília, em 9 de julho de 2013.)
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Em votação.
As Senadoras e Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação. (Matéria aprovada - vide item 2.2.21)
Esse é o último acordo internacional.
Eu antes gostaria de, em um minuto só, fazer uma comunicação rápida, Senador Jorge Viana...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – ... rapidíssima, ao Plenário e ao País.
(O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana,
1º Vice-Presidente.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL) – Eu peço a atenção de todos.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - AC) – Com a palavra
o Presidente Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB - AL. Sem revisão do orador.) – Eu queria comunicar aos Senadores
e ao País que o Ministro Teori Zavascki devolve ao Procurador-Geral da República, na data de hoje à tarde,
Rodrigo Janot, a denúncia contra Renan Calheiros na Lava Jato.
O Procurador-Geral da República havia solicitado prazo para conclusão das investigações até o dia
24, mas apresentou a acusação contra o Presidente do Congresso Nacional nesta segunda-feira, enquanto a
Polícia Federal ainda não terminou as diligências do caso. O Ministro pediu para regularizar a situação.
E diz o Ministro Teori, no seu despacho. É rapidíssimo.
DESPACHO: 1. Na data de hoje, a Procuradoria-Geral da República aviou denúncia nos autos identificados em epígrafe. Em cota, o Ministério Público solicitou: (a) o recebimento da inicial; (b) o desmembramento da investigação; (c) requisição dos autos da autoridade policial para juntada da aludida denúncia.
2. O presente inquérito, instaurado para apurar suposta “atuação do Deputado Aníbal Gomes em
conluio com o Senador Renan Calheiros, para contratação de empresa pela Petrobras”, foi remetido
à autoridade policial em 2.5.2016, para cumprimento de diligências solicitadas pelo Ministério Público, nos termos da decisão de 16.3.2016.
Em 24.10.2016, a pedido do próprio Procurador-Geral da República, foi autorizada a prorrogação de
prazo por 60 (sessenta) dias, com vistas ao cumprimento das diligências faltantes.
Ainda pendente o prazo para que a autoridade policial cumpra as diligências restantes e elabore
relatório conclusivo, o órgão ministerial apresenta inicial acusatória sem os autos correspondentes.
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3. Ante o exposto, à falta dos autos do inquérito, intime-se o Ministério Público para que regularize a
situação dos autos, restituindo as petições protocoladas sob os números 70.676/2016 e 70.677/2016
e documentação correspondente.
Publique-se.
Intime-se.
Eu queria, no momento em que me despeço dos Senadores, dizer somente que eu estou há nove anos
sob devassa intensa e sob investigação. Há nove anos que os meus sigilos foram todos entregues à Procuradoria-Geral da República, à Receita Federal e à Polícia Federal.
Como todos sabem, fizeram uma denúncia contra mim a dois dias da eleição que disputei aqui no
Senado Federal contra o Senador Pedro Taques, ainda membro do Ministério Público. Esta denúncia – de três
denúncias que o Ministério havia feito, duas foram arquivadas pelo Supremo Tribunal Federal –, esta denúncia
foi aceita há 15 dias pelo Supremo Tribunal Federal, acabando com mentiras que durante esses nove anos
foram ditas e repetidas em todos os lugares deste País. Primeiro, de que eu teria usado documentos falsos para
justificar renda. Isso foi desfeito. Segundo, de que eu teria recebido recursos de uma empreiteira para custear
despesas pessoais. Isso também foi desfeito.
O Supremo aceitou a denúncia porque entendeu que eu havia cometido um peculato por ter utilizado
recursos da verba indenizatória do Senado Federal, com o seguinte argumento: é peculato porque o serviço
não foi prestado. Por que o serviço não foi prestado? Por que a locadora não existia. Ora, se a locadora não
existia, o serviço não havia sido prestado e aí, sim, teria havido peculato. Coube a nós fazer a prova negativa.
E nós provamos não só que a empresa existia mas que a empresa prestou os serviços e que a empresa existe
ainda hoje. Existiu há 18 anos e existe ainda hoje. Mais ainda: nós remetemos todas as certidões de Alagoas,
da empresa, e a relação dos carros da locadora existentes no Detran do Estado de Alagoas.
De modo que é esta denúncia que estou recebendo e que ensejou o pedido, da procuradoria e de um
partido político, do meu afastamento da Presidência do Senado, porque réu não pode ficar na linha sucessória.
Eu quero dizer aos Senadores, eu quero dizer às Senadoras e quero dizer ao País que eu não temo
absolutamente nada. A minha vida foi devassada e continua sendo devassada. Eu não tenho nenhum
problema na minha vida pública nem na minha vida pessoal, nenhum problema. Eu que pedi a investigação
para esclarecer os fatos e entreguei todos esses documentos, que disseram, durante nove anos, que eram
documentos falsos.
De modo que estou à disposição. A primeira denúncia da Lava Jato que fizeram contra mim já
foi arquivada, por falta de provas – já foi arquivada por falta de provas –, só que ela ensejou duas outras
investigações. E eles arquivaram a investigação principal e não arquivaram as duas investigações decorrentes
da investigação principal.
Contra o Congresso Nacional pediram tudo, tudo, absolutamente tudo. Quiseram tudo, desde a invasão
do Congresso, passando pela prisão da Polícia Legislativa até o pedido de prisão do Presidente do Congresso
Nacional, porque estaria obstruindo a Operação Lava Jato. Ora, pessoal, eu carrego comigo o orgulho de ter,
na Assembleia Nacional Constituinte, trabalhado para tirar o Ministério Público do papel.
Lendo recentemente, Senador Aloysio, um livro de memórias da Hillary Clinton, em que ela fala de quando
era esposa do governador de Arkansas. Ela dizia que, pelo relacionamento que tinha com os advogados, com
os juristas e com o Ministério Público, certa vez, diante de uma denúncia que é natural na vida política de cada
um, ela havia pedido uma investigação ao Ministério Público, contando, Senador Cristovam, com a isenção do
Ministério Público. Anos depois, ela se arrependeu, porque o Ministério Público, segundo a Hillary – não sou
eu quem está dizendo – não tem isenção.
Eu ontem lamentei que, enquanto encadeia fatos como esse, o Ministério Público perde a condição de
ser o fiscal da lei, porque perde, como consequência, a sua isenção. E, como todos sabem, este Senado Federal,
por motivos diferentes, rejeitou três nomes de ilustres membros do Ministério Público na Operação Lava Jato:
Nicolao Dino, Vladimir Aras e Wellington Saraiva. Então, cada decisão que eles pedem contra Senador, cada
constrangimento, cada busca e apreensão que fazem com a cobertura da imprensa, isso precisa ser melhor
observado, porque, de fato em fato, de abuso em abuso como esses, eles estão construindo uma névoa no
País que não fará bem à nossa democracia.
Muito obrigado pela informação. (Palmas.)
DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO SR. SENADOR RENAN CALHEIROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.) (Vide item 2.1.4 do sumário)
Matérias referidas:
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– Teori devolve a Janot denúncia contra Renan na Lava Jato;
– Inquérito 4.216 Distrito Federal.
(Soa a campainha.)
(O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.)
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
Eu queria congratular-me com V. Exª e, ao mesmo tempo...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Hélio José, só para encerrar.
Projeto de Decreto Legislativo nº 86, que aprova o texto da Convenção Relativa à Citação, Intimação e
Notificação no Estrangeiro de Documentos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria Civil e Comercial, assinado em
Haia, em 15 de novembro de 1965.
Coincidência, na exata data da lei de abuso de autoridade no Brasil, 1965, e no final do ano, porque foi
em 15 de novembro.
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 86, DE 2016
Discussão, em turno único, do Projeto De Decreto Legislativo nº 86, de 2016, de autoria da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CD), que aprova o texto da Convenção Relativa à
Citação, Intimação e Notificação no Estrangeiro de Documentos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria
Civil e Comercial, assinada em Haia, em 15 de novembro de 1965.)
Discussão do projeto em turno único.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – Aí é o Congresso abdicando da
sua autoridade de falar em último lugar sobre atos internacionais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Exatamente.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada. (Matéria aprovada - vide item 2.2.22)
A matéria vai à promulgação.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Sr. Presidente, só quero que o senhor peça para registrar em ata que,
nas últimas votações, votei conforme orientação do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – A Ata registrará a manifestação do Senador Hélio
José.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Matérias recebidas da Câmara dos Deputados:
– Projeto de Lei de Conversão nº 33, que autoriza o Banco Central do Brasil a adquirir papel-moeda e
moeda metálica, fabricados fora do País, por fornecedor estrangeiro, proveniente da Medida Provisória nº 745;
– Projeto de Lei de Conversão nº 34, que altera a Lei 9.394, diretrizes e bases da educação, Senador
Pedro Chaves, e 11.494, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), revoga a Lei nº 11.161 e institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino
médio em tempo integral, proveniente da Medida Provisória nº 746.
A Presidência comunica ao Plenário que os prazos para apreciação das medidas provisórias esgotaramse, respectivamente, em 3 de outubro e 21 de novembro, e os de suas vigências esgotar-se-ão em 23 de
fevereiro e em 2 de março de 2017. (Vide item 2.1.5 do sumário)
As matérias serão incluídas oportunamente na Ordem do Dia.
Eu queria agradecer a presença de todos.
A SRª KÁTIA ABREU (PMDB - TO) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Amanhã teremos sessão do Congresso Nacional às
11h.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Presidente, me conceda um minutinho, por favor.
A SRª KÁTIA ABREU (PMDB - TO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – E às 9h nós teremos aqui uma sessão solene – todos
estão convidados...
A SRª KÁTIA ABREU (PMDB - TO) – Sr. Presidente.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – ... para a promulgação das PECs, de duas propostas
de emendas à Constituição.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Só um minutinho, Sr. Presidente.
A SRª KÁTIA ABREU (PMDB - TO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senadora Kátia Abreu, vou encerrar meus dias aqui
dando preferência ao matriarcado.
Com a palavra V. Exª.
A SRª KÁTIA ABREU (PMDB - TO. Sem revisão da oradora.) – Muito bem, Sr. Presidente, o senhor faz
muito bem, eu lhe dou parabéns.
Sr. Presidente, o Projeto de Lei da Câmara nº 203, de 2015, já aprovado lá. Não temos nenhum
problema com relação a essa aprovação, e é muito importante para os produtos hortícolas in natura, é o seu
acondicionamento.
Foi aprovado em todas as Comissões – aqui no Senado também – e seria um presente de final de ano
aos pequenos produtores do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Se depender de mim, nós prestaremos uma
homenagem justíssima à Senadora Kátia Abreu.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Social Democrata/PSDB - SP) – De pleno acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) –
(É a seguinte a matéria apreciada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 203, DE 2015
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 203, de 2015 (nº 3.778/2012, na Casa de
origem), que dispõe sobre as embalagens destinadas ao acondicionamento de produtos hortícolas in
natura.
Pareceres sob nºs 930 e 931, de 2016:
- da CMA, Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp, favorável; e
- da CRA, Relator: Senador Wellington Fagundes, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CRA
(Substitutivo), que oferece.)
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1, substitutivo que tem preferência regimental.
As Senadoras e os Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O Parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar, será
publicado na forma regimental. (Parecer nº1.024/2016-CDIR - vide item 2.2.23 do sumário)
Discussão do substitutivo em turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação,
nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
O projeto volta para a Câmara dos Deputados.
Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós estamos
pisando no limiar do final do nosso ano legislativo.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco Moderador/PR - ES) – Foi um ano difícil para todos nós, um ano de muita
luta: o advento do impeachment, muitos embates, e, às vezes, exaustivos a ponto de tirar do nosso equilíbrio.
E eu gostaria de dizer, neste último dia. Eu sou um homem cristão, sou um indivíduo da paz, e creio
na paz e que devemos rogar a Deus e pregar esperança para o País de que temos jeito e que vamos sair
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desse buraco onde estamos, com fé em Deus, acreditando na unidade, no respeito, acreditando nos Poderes,
distensionando em nome da paz, para que caminhemos juntos, para chegarmos a bom termo com este País
que nós amamos.
Por isso, Sr. Presidente, sei que, nos meus embates, sou um homem duro, porque acredito nas minhas
posições. E faço isso com muita transparência; não apunhalo ninguém pelas costas. Muitas vezes, até erro,
porque quero falar na frente da pessoa, mas não sou dissimulado, não sou falso; sou um homem de posição.
E, muitas vezes, nos meus embates, Senadores e Senadoras, para defender as minhas posições, por
ser muito duro e incisivo, eu acabo ofendendo as pessoas. Mas eu não quero encerrar o ano assim, um ano
cansativo, um ano de muita tensão. Eu – que militei naquela Comissão do Impeachment, de manhã, de tarde,
de noite, com a tensão do pós-impeachment, do momento que nós estamos vivendo, o País vivendo dias de
desemprego, sofrimento, em que nós precisamos viver muito mais de unidade, para ajudar nossa terra – não
gostaria de findar esta última sessão, este último dia assim.
Tive um embate com o Senador Romero aqui em plenário, e, num determinado momento, perdi a
cabeça e exacerbei na minha fala. Em nenhum momento, quis ofender, mesmo com essa necessidade de
querer ser eu mesmo o tempo inteiro, sem mentir e sem ser falso nas costas das pessoas. Poderia muito bem
ter lido o projeto, citado, e fui um pouco adiante. O Senador Romero está aqui, eu sou cristão, e não quis, em
nenhum momento, ofendê-lo.
E àqueles a quem eu ofendi, e que não percebi que se sentiram ofendidos por mim, em qualquer
momento desta legislatura, eu quero pedir perdão. Quero desejar paz a vocês, às famílias de vocês.
E o Brasil não precisa que nós estejamos separados. O Brasil precisa que nós estejamos unidos, porque o
momento requer isso. Um feliz Ano-Novo a todos e que Deus abençoe a família do Brasil! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Senador Romero Jucá.
Muito bem, Magno Malta.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador Magno Malta sabe
do respeito e do carinho que tenho por ele em todo o tipo de tratativa. Foi colocada uma questão aqui, e eu
tomei essa questão, pela indignação que estou por conta dessa armação da história da Odebrecht, e entendi
que precisava dar uma resposta que ficasse clara à minha indignação e à minha posição.
Então, Senador Magno, da mesma forma que V. Exª pede perdão e se coloca, eu quero dizer também
que o admiro, que o tenho em grande conta, que nós temos que terminar o ano, Presidente Renan, louvando
o que esta Casa fez. Nós, em pouco mais de cem dias de uma cassação, votamos ações transformadoras neste
País, em várias áreas – não é só na questão do ajuste fiscal –, em várias áreas da economia, da produção, da
atividade.
Hoje, eu estava dando uma entrevista para vários formuladores econômicos, e eles me disseram: “Há
90 dias, eu estive com você, e você disse que o Congresso iria aprovar a PEC do gasto e outras questões. E
nós não acreditamos que o Congresso brasileiro fosse capaz de fazer o que tinha se proposto a fazer!” E nós
entregamos essa questão ao Brasil.
Então, todos estão de parabéns. V. Exª, como Presidente, apesar de tudo o que passou, V. Exª teve o
equilíbrio, o discernimento, a competência, a experiência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Quando errei, errei querendo acertar.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB - RR) – Pois é. Nós sempre erramos. Ninguém aqui é infalível, mas eu diria
que todos aqui, independentemente da posição partidária, são comprometidos com o Brasil.
Então, V. Exª, todos os Senadores e Senadoras, nós cumprimos uma tarefa histórica. E nós temos um
desafio ainda maior em 2017, que é fazer com que a previsão da macroeconomia do futuro se transforme
numa melhoria da economia microeconômica do presente. Mas nós vamos fazer isso, com união, com debate,
aceitando o contraditório, inclusive o papel importante da oposição, que tem colaborado, que tem debatido,
que tem feito o seu papel, atuado da sua forma, no seu contexto, e isso é legítimo.
Então, eu quero agradecer a todos também pelo papel. Terminei assumindo a Liderança do Governo no
Congresso.
Peço amanhã a presença dos Senadores e Senadoras para dar presença e votarmos nominalmente os
vetos, porque há um acordo com o PT e com a oposição. Nós vamos derrubar três vetos do Governo no acordo
e vamos votar o restante das matérias por entendimento. Construímos isso com as Lideranças da oposição lá
no Congresso.
Então, eu quero agradecer a todos e dizer ao Senador Magno Malta que nós temos estilos combativos,
mas nós também somos cristãos e nós sabemos respeitar um ao outro. Portanto, eu estendo a mão ao Senador
Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Terminamos a sessão do Senado Federal no melhor
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estilo, com esse gesto enorme do Senador Magno Malta e do Senador Romero Jucá.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL) – Está encerrada a sessão.
O SR. HÉLIO JOSÉ (PMDB - DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por gentileza, antes de encerrar.
Sr. Presidente, eu acho que nesta Casa o que há de mais sagrado são acordos feitos, acordos para serem
cumpridos. Nós temos um acordo que foi feito comigo. Estou aqui com o Líder do PMDB, com o Líder do
Governo e com V. Exª, que é o Presidente desta Casa.
Amanhã é o prazo final para encaminhar a medida provisória das quatro carreiras – a minha carreira
de Analista de Infraestrutura, a carreira de Médico Legista, a carreira de Auditor-Fiscal do Trabalho e a carreira
dos Oficiais de Chancelaria. Que os acordos sejam cumpridos! Que aquilo que foi acertado o nosso Líder do
Governo Romero Jucá garanta! Que antes da votação da LDO e da LOA essas carreiras não sejam discriminadas,
porque o Congresso vive de acordos, e acordos têm que ser firmados e cumpridos por todas as partes!
É isso que eu desejo e quero desejar sucesso para todo mundo.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB - AL. Fora do microfone.) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 23 horas e 2 minutos.)
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MATÉRIAS E DOCUMENTOS DA 197ª SESSÃO
EXPEDIENTE
Avisos do Tribunal de Contas da União

SENADO FEDERAL
AVISO Nº 56, DE 2016
(nº 830/2016, na origem)
Encaminha cópia do Acórdão nº 2810/2016 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam, relativo à consolidação das fiscalizações realizadas no
âmbito do Plano de Fiscalização de Obras de 2016 - Fiscobras 2016 (TC-011.421/2015-0).

AUTORIA: Tribunal de Contas da União
DOCUMENTOS:
- Texto do aviso
DESPACHO: À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle

Página da matéria

Página 1 de 121

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.
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Aviso nO830-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 8 de novembro de 2016.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão
nO 2810/2016 proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do processo nO TC
011.421/2015-0, na Sessão Ordinária de 8/11/2016, acompanhado do Relatório e
do Voto que o fundamentam, bem como dos documentos e informações constantes
no item 9.1 da decisão.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos
após o seu trânsito em julgado e que eventuais providências a cargo dessa
Presidência serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente,

A Sua Excelência, o Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília - DF
Página 2 de 121

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.
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GRUPO I – CLASSE VII – Plenário
TC 011.421/2015-0
Natureza: Administrativo
Entidade: não há
Responsável: não há
Interessado: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional – CMO
Representação legal: não há
SUMÁRIO: FISCOBRAS 2016. CONSOLIDAÇÃO DAS
FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELO TRIBUNAL PARA
ATENDER O DISPOSTO NA LEI Nº 13.242/2015 –
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA DE 2016. COMUNICAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução da unidade técnica:
"I.

Introdução

Trata-se de relatório de consolidação das fiscalizações de obras públicas realizadas pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), entre agosto de 2015 e agosto de 2016, para fins de
cumprimento do art. 119, inciso II da Lei 13.242, de 30/12/2015 (LDO 2016):
Art. 119. Para fins do disposto no inciso V do § 1º do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal
e no art. 9º desta Lei, o Tribunal de Contas da União encaminhará:
(...)
II - à Comissão Mista a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição, até setenta dias após o
encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária, a relação atualizada de contratos, convênios,
etapas, parcelas ou subtrechos relativos aos subtítulos nos quais forem identificados indícios de
irregularidades graves, classificados na forma disposta nos incisos IV, V e VI do § 1º do art.
117, bem como a relação daqueles que, embora tenham tido recomendação de paralisação da
equipe de auditoria, não foram objeto de decisão monocrática ou colegiada no prazo previsto no
§ 9º do art. 117, acompanhadas de cópias em meio eletrônico das decisões monocráticas e
colegiadas, dos Relatórios e Votos que as fundamentarem e dos relatórios de auditoria das obras
e dos serviços fiscalizados.

II.

Fiscobras 2016

II.1. Os 20 anos do Fiscobras
2.
O plano anual de fiscalizações de obras públicas do TCU, também chamado de
Fiscobras, teve sua origem na década de 1990, com a missão de subsidiar o Congresso
Nacional na apreciação do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) do Governo Federal,
com informações acerca das obras com indícios de irregularidade graves.
3.
A Lei nº 9.473, de 22 de julho de 1997 (LDO 1998), foi a primeira Lei de Diretrizes
Orçamentárias a tratar das fiscalizações de obras a cargo do TCU. Essa é a razão pela qual o
plano de auditoria de obras do Tribunal referente ao exercício de 1997 é considerado o
primeiro da série histórica do Fiscobras, muito embora o termo “Fiscobras” tenha surgido pela
primeira vez apenas em 1998.
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4.
No esteio de sua vigésima edição, vislumbrou-se a oportunidade de resgatar a memória
do Fiscobras e realizar um relato histórico desse importante trabalho realizado pelo TCU.
Nesse contexto, a entrega do presente relatório consolidado ao Congresso Nacional deverá ser
acompanhada com a publicação “Fiscobras 20 Anos”, destinada a contar sua história e
evolução, registrar os principais impactos e benefícios decorrentes da atuação do TCU no
controle das obras públicas, e lançar luzes e reflexões em relação ao seu futuro. Ressalta-se
que qualquer cidadão poderá realizar o download do “Fiscobras 20 Anos” em sua versão
digital por meio do Portal do TCU.
II.2. Desenvolvimento do novo Sistema Fiscalis para a realização do Fiscobras 2016
5.
O aplicativo responsável pela realização das fiscalizações no TCU, Sistema Fiscalis, foi
aprimorado devido à necessidade de proporcionar maior flexibilidade aos auditores ao
redigirem os relatórios da fiscalização.
6.
Nesse intuito, foi realizado, entre 2013 e 2014, pela Seaud (Secretaria de Métodos
Aplicados e Suporte à Auditoria), diagnóstico para identificar os principais problemas do
Fiscalis e propor melhorias para que o sistema se tornasse mais amigável aos auditores,
atendesse às exigências dos gabinetes dos ministros e permitisse consulta aos dados
armazenados.
7.
Dentre os aprimoramentos propostos e posteriormente implementados pela Secretaria
Soluções de Tecnologia da Informação (STI), cabe destacar que o sistema disponibiliza
sugestões de texto e orientações sobre como redigir alguns de seus componentes (resumo,
introdução, visão geral do objeto, situação encontrada, conclusão e proposta de
encaminhamento), e como devem compor o espelho do relatório de auditoria. A partir desse
modelo gerado, a equipe desenvolve o relatório em formato Word, permitindo a utilização de
seus diversos recursos de formatação.
8.
O novo Sistema Fiscalis entrou em produção em março de 2015 e o Módulo Obras
Execução, responsável por fornecer suporte ao Fiscobras, em agosto do mesmo ano. Com
isso, o novo Sistema Fiscalis possui as informações necessárias à consolidação a ser
encaminhada ao Congresso Nacional, bem como a equipe de auditoria possui uma ferramenta
mais poderosa para elaborar os relatórios. O que contribuiu para a melhoria da qualidade dos
trabalhos dos auditores e demonstra a preocupação de aprimoramento constante dos sistemas
do TCU no auxílio das atividades de controle externo.
II.3. Abrangência e quantidade de fiscalizações
9.
Consoante aprovado pelo Plenário do TCU nos termos do Acórdão 664/2016, foram
realizadas 126 fiscalizações em obras públicas para atendimento às determinações da LDO. A
definição dos critérios para seleção das obras fiscalizadas realizou-se em conformidade com o
estabelecido no art. 120 da LDO 2016, a seguir reproduzido.
Art. 120. A seleção das obras e dos serviços a serem fiscalizados pelo Tribunal de Contas da
União deve considerar, entre outros fatores:
I - o valor autorizado e empenhado no exercício anterior e no exercício atual;
II - os projetos de grande vulto;
III - a regionalização do gasto;
IV - o histórico de irregularidades pendentes obtido a partir de fiscalizações anteriores e a
reincidência de irregularidades cometidas; e
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V - as obras contidas no Anexo VI - Subtítulos relativos a Obras e Serviços com Indícios de
Irregularidades Graves da lei orçamentária em vigor que não foram objeto de deliberação
posterior do Tribunal de Contas da União pela regularidade.

10. Em relação à abrangência, evidenciou-se a regionalização do gasto (distribuição
geográfica) das auditorias e confirma o atendimento ao mencionado art. 120 da LDO 2016, já
que foram fiscalizados empreendimentos em 25 unidades federativas e no Distrito Federal.
II.3.1. Alterações no rol de empreendimentos do Fiscobras 2016 elencados pelo
Acórdão 664/2016-TCU-Plenário
11. Das 131 fiscalizações autorizadas por meio do item 9.1 do Acórdão 664/2016-TCUPlenário, seis não foram realizadas devido aos motivos abaixo descritos.
12. A Tabela 1 relaciona obras referentes a quatro editais de obras públicas que não foram
publicados conforme planejado pelo Governo Federal, razão pela qual não foram fiscalizados
pela Seinfra Hidroferrovia no âmbito do Fiscobras 2016.
13. Planejou-se realizar duas auditorias no tocante às obras de ‘Construção do Sistema de
Esgotamento Sanitário de Porto Velho’, porém, foi possível fiscalizar tal empreendimento
com a utilização de apenas uma auditoria.
14. Por fim, o empreendimento referente à Seinfra Petróleo (Construção do Complexo
Petroquímico de Suape) não foi fiscalizado pois buscou-se priorizar ações em um tema de
grande relevância e urgência: a fiscalização de plataformas de petróleo. Atualmente, 85% dos
investimentos da Petrobras se destinam à exploração e produção de petróleo, ou seja, houve
uma significativa redução em relação aos investimentos na área de refinarias.
Tabela 1 – Empreendimentos autorizados, mas não serão auditados
UF

Secretaria

Funcional

Descrição

Unidade
Orçamentária

AL

Seinfra
Hidroferrovia

18.544.2084.156Q.0020

Construção do Sistema Adutor Ramal do
Salgado

53101 - M. da
Integração Nacional

CE

Seinfra
Hidroferrovia

26.784.2086.212A.1048

Dragagem de Manutenção e Serviços de
Sinalização e Balizamento em Portos no
município de Fortaleza - CE

68101 - Secretaria de
Portos

PE

Seinfra
Hidroferrovia

18.544.2084.152E.0026

Construção da 1ª Etapa do Sistema
Adutor Ramal do Entremontes

53101 - M. da
Integração Nacional

RN

Seinfra
Hidroferrovia

18.544.2084.152F.0020

Construção do Sistema Adutor Ramal do
Apodi

53101 - M. da
Integração Nacional

RO

Seinfra
Urbana

17.512.2068.1N08.0010

RJ

Seinfra
Petróleo

25.662.0807.212X.0026

Fonte: Coinfra/Siob

Construção do sistema de esgotamento
sanitário de Porto Velho – RO (Apoio à
Implantação, Ampliação ou Melhorias de
Sistemas de Esgotamento Sanitário)
Manutenção da Infraestrutura
Operacional do Parque Industrial no
estado de Pernambuco

56101 - M. das
Cidades
32343 - CITEPE

15. Já a Tabela 2 indica uma permuta entre empreendimentos aeroportuários. O aeroporto
de Macaé, no Rio de Janeiro, não teve edital publicado e auditou-se a obra do aeroporto de
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Tabela 2 – Funcional autorizada, porém permutada por outro empreendimento
Funcional
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não fiscalizada

26.781.2017.145X.0033
Fonte: Coinfra/Siob

Acórdão 664/2016TCU-Plenário e não
fiscalizada
Adequação do
Aeroporto de Macaé
(RJ)

auditada

26.781.2017.12LF.0043

TC 011.421/2015-0

ser permutada
no Fiscobras
2016
Obras do
Aeroporto de
Porto Alegre/RS

Fiscalis 305/2016
TC 035.677/2015-5

16. Por outro lado, a Tabela 3 indica o empreendimento referente às obras do Complexo
Esportivo de Deodoro – RJ, não relacionado inicialmente no Acórdão 664/2016-TCUPlenário e que será proposto ser inserido no âmbito do Fiscobras devido à importância do
empreendimento no âmbito da infraestrutura construída para os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Tabela 3 – Funcional não constante no Acórdão 664/2016-TCU-Plenário a ser inserida no âmbito do
Fiscobras
Secretaria

Funcional

Descrição

Unidade
Orçamentária

Fiscalis

Seinfra
Urbana

27.811.2035.20D8.00
01

Preparação e Organização dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 (Complexo Esportivo de Deodoro –
RJ)

51101 Ministério do
Esporte

Fiscalis 99/2016
TC008.545/2016-2

Fonte: Coinfra/Siob

II.4. Empreendimentos Auditados
17. A Tabela 4 contém a relação dos 126 processos relativos aos empreendimentos
fiscalizados no âmbito do Fiscobras 2016. Ao longo desse relatório serão apresentados
gráficos e tabelas para auxiliar no entendimento dos dados. Ressalta-se também que
informações adicionais serão apresentadas nos anexos constantes ao final desse relatório.
Tabela 4 – Relação dos 126 processos relativos ao Fiscobras 2016
UF

Empreendimento

Processo

AC

Construção do
Hospital Regional de Brasiléia - AC

010.276/2016-5

AC

LT 230 KV Rio Branco I - Feijó - Cruzeiro do Sul

013.633/2016-3

AC

Reforma e adequação da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Rio
Branco/AC

008.335/2016-8

AL

Canal do Sertão - Alagoas

006.708/2016-1

AM

Implantação da Usina Termelétrica Mauá 3 em Manaus - AM

011.182/2015-6

AM

Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas

011.512/2010-5

AM

Obras do Terminal Fluvial de Barcelos/AM

015.318/2016-8

AP

BR-156/AP Construção de Trecho Rodoviário - Laranjal do Jari

010.489/2016-9

BA

Canalização dos rios Jaguaribe e Mangabeira - Salvador/BA

009.014/2016-0

BA

Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité - Barreiras - no estado da
Bahia

010.805/2016-8

BA

Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus-Caetité - no estado da Bahia

010.804/2016-1

BA

Corredor de ônibus de Salvador - BA

008.594/2016-3

BA

Implantação da 3ª Etapa do Projeto Águas do Sertão SIAA - Araci Norte/BA

010.501/2016-9
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UF

Empreendimento

Processo

BA

Obras de CEE Casa Nova II e III

011.278/2016-1

BA

Obras de Transmissão - Parques eólicos e solar-BA

009.562/2016-8

BA

Obras de contenção de encostas de alto risco/BA

008.557/2016-0

BA

Trens Urbanos de Salvador: Lapa - Pirajá

008.671/2016-8

CE

BRT Senador Fernandes Távora/Expedicionários em Fortaleza/CE

010.399/2016-0

CE

Implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza - CE

009.221/2016-6

CE

Obras de LT Sobral III / Acaraú II 230 kV

012.743/2016-0

CE

Programa BR-Legal - CE

001.370/2016-2

CE

Trens Urbanos de Fortaleza - Implantação Trecho Sul

010.827/2016-1

DF

Construção do Centro de Operações Espaciais

026.400/2015-4

DF

Construção, Ampliação e Reforma de Estabelecimentos Penais - Penitenciária da Papuda

008.352/2016-0

ES

Programa BR-Legal - Lote 34

007.779/2016-0

GO

BRT Norte Sul de Goiânia/GO

015.913/2016-3

GO

Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouro Verde de Goiás - São Simão - no estado de
Goiás

011.450/2016-9

GO

Construção da Ferrovia Norte-Sul/GO

010.829/2016-4

GO

Construção do Aeroporto de Goiânia/GO

012.487/2016-3

GO

Execução das obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água de
Goiânia/GO

008.379/2016-5

GO

Obras de ampliação do SES em Anápolis/GO

013.653/2016-4

GO

Obras de implantação de canalização em Goiânia/GO

008.376/2016-6

GO

Projetos de obras rodoviárias do Dnit

031.026/2015-0

MA

Ampliação do sistema de esgoto da Ilha de São Luís/MA

011.420/2016-2

MA

BRT Centro Cohab - Novo Anel Viário Trecho 1 - São Luís/MA

021.308/2016-0

MA

Construção de Unidade de Saúde em São Luiz/MA

015.915/2016-6

MA

Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão

022.464/2013-1

MA

Obras do Berço 108 do Porto de Itaqui/MA

007.334/2016-8

MG

BR-Legal - Lote 05 BR-153/364/365/MG

015.928/2016-0

MG

Obra de ampliação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora MG

023.023/2016-3

MG

Obras de duplicação da BR-381/MG - Lote 3.1

026.442/2015-9

MG

Obras de duplicação da BR-381/MG - Lote 3.1

020.285/2016-7
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UF

Empreendimento

Processo

MG

Parque tecnológico / Nova Reitoria / Campus Avançado (UFJF)

023.025/2016-6

MG

Programa BR-Legal - Lote 4 - Contrato 402/2013

009.022/2016-3

MG

Programa BR-Legal na BR-251/MG

006.113/2016-8

MG

Programa BR-Legal nas BR-040/120/262/356/381/482/MG

006.110/2016-9

MG

Programa BR-Legal nas BR-040/135/259/262/494/MG

006.111/2016-5

MG

Programa BR-Legal nas BR-050/146/262/MG

006.109/2016-0

MS

Lote K - Leilão ANEEL 007/13 - SE Ivinhema 2

014.264/2016-1

MT

Reforma e ampliação do aeroporto de Cuiabá/MT

006.067/2016-6

PA

Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Oeste-Norte/ BR-163/PA - Divisa MT/PA

016.010/2016-7

PA

Obras de derrocamento do Pedral do Lourenço/PA

029.048/2015-0

PE

Adutora do Agreste/PE

014.231/2016-6

PE

BR-101/PE - Adequação Trecho Divisa PB/PE - Divisa PE/AL

019.731/2009-3

PE

Construção da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia - PE

010.595/2016-3

PE

Construção da Refinaria Abreu e Lima em Recife (PE)

026.363/2015-1

PE

Corredores de Transporte público fluvial em Recife/PE

008.664/2016-1

PE

Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)

007.144/2016-4

PE

LT Bom Jesus da Lapa / Ibicoara 500kV / LT Pindaí II e LT Igaporã III

011.406/2016-0

PE

Obras do Sistema de Transporte Rápido por ônibus para a Região Metropolitana do
Recife/PE

016.531/2016-7

PE

Recuperação de reservatórios estratégicos para o PISF

023.297/2015-8

PE

Sistema de Esgotamento Sanitário de Paulista/PE

020.080/2016-6

PE

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - LT Touros/Ceará Mirim e LT
Banabuiú/Russas/PE e LT Mossoró II e IV

011.407/2016-6

PE

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Pindaí II/PE e SE Igaporã III

011.408/2016-2

PE

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - SE Touros/Ceará Mirim; SE
Banabuiú/Russas e SE Mossoró II e IV

011.409/2016-9

PE

Tubovias da Refinaria Abreu e Lima - Rnest

004.038/2011-8

PI

Construção da Rodovia BR-235/PI, entre o km 0,0 e o km 150,7

023.213/2015-9

PI

Construção da Rodovia BR-235/PI, segmento: km 305,8-km 436,7

023.211/2015-6

PI

Construção da Vila Olímpica - Parnaíba/PI

016.063/2016-3

PI

Obras do VLT Linha 1 Sudeste em Teresina/PI

013.745/2016-6

PR

Manutenção de Trechos Rod. - PR - BR-Legal-Contrato 132/2014

013.067/2016-8
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UF

Empreendimento

Processo

PR

Manutenção de Trechos Rod. - PR - BR-Legal-Contrato 133/2014

013.068/2016-4

PR

Obras de recuperação nas rodovias BR-163/PR, 272/PR e 476/PR

027.866/2015-7

PR

Obras para amortecimento de cheias em rios de Curitiba/PR

014.456/2016-8

PR

Programa BR-Legal nas rodovias BR-163/272/277/280/467/469-PR

001.306/2016-2

PR

Reforma e ampliação de TPS e sistema viário Aeroporto Curitiba/PR

025.990/2015-2

RJ

Construção do Complexo petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)

009.834/2010-9

RJ

Construção do Complexo petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)

006.981/2014-3

RJ

Construção do Hospital Regional em Queimados/RJ

008.937/2016-8

RJ

Construção do centro de processamento final de imunobiológicos

017.376/2016-5

RJ

Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

015.543/2016-1

RJ

Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu/RJ

008.989/2016-8

RJ

Obras do Complexo Esportivo de Deodoro - RJ

018.718/2015-9
008.545/2016-2

RJ

Obras de construção da BR-040/RJ

023.204/2015-0

RJ

Obras do Parque Olímpico da Barra - RJ

008.609/2016-0

RJ

Obras e serviços de energia elétrica temporária aos Jogos Olímpicos-Rio 2016

027.558/2015-0

RJ

Plataformas para exploração e produção de petróleo no Brasil

020.700/2015-6

RJ

Usina Termonuclear de Angra III - RJ

002.651/2015-7
016.991/2015-0

RN

BR-101/RN - Adequação Trecho Natal - Divisa RN/PB

005.901/2011-1

RN

Construção de LT Paraíso/Açu II 230 kV, LT Mossoró/Açu II 230 kV e LT Paraiso/Lagoa
Nova

008.695/2016-4

RN

Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Norte)

013.831/2016-0

RN

Obras de LT Extremoz II / Natal III 230 KV - Construção do Seccionamento

008.692/2016-5

RN

Sistema de esgotamento sanitário (SES) de Parnamirim/RN

021.110/2016-6

RO

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO

014.504/2016-2

RR

Construção Rodoviário Cantá-Novo Paraíso - BR 432/RR

026.058/2015-4

RS

Adequação de Travessia Urbana em Santa Maria - na BR-158/287

014.470/2016-0

RS

BR-448/RS - Implantação e Pavimentação

010.490/2016-7

RS

Construção da 2ª Ponte sobre o Rio Guaíba - BRs 116/290/RS

014.240/2016-5

RS

Modernização do Cais do Porto Novo do Porto do Rio Grande - RS

008.338/2016-7

RS

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde em Palmeira das
Missões/RS

008.411/2016-6
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UF

Empreendimento

Processo

RS

Obras de controle de cheias do Rio Gravataí e do Arroio Feijó

017.488/2016-8

RS

Obras do Aeroporto de Porto Alegre/RS

035.677/2015-5

RS

Programa BR-Legal nas rodovias BR-116/153/290/471-RS

001.331/2016-7

RS

Programa BR-Legal nas rodovias BR-158/386/392/468/472-RS

001.299/2016-6

RS

Sistema de Transmissão na Região Sul - Lote A1 Leilão Aneel 4/2014

012.309/2016-8

RS

Sistema de Transmissão na Região Sul - Lote A2 Leilão Aneel 4/2014

012.320/2016-1

RS

Sistema de Transmissão na Região Sul - Lote A3 Leilão Aneel 4/2014

012.312/2016-9

RS

Sistema de Transmissão na Região Sul - Lote A4 Leilão Aneel 4/2014

012.321/2016-8

RS

Usinas Eólicas Coxilha Seca, Capão do Inglês e Galpões - RS

014.261/2016-2

SC

Alinhamento e Reforço do Berço 4 no Porto de Itajaí/SC

001.544/2016-0

SC

Construção do Centro de Eventos de Balneário Camboriú/SC

010.686/2016-9

SC

Pequena Central Hidrelétrica - Santo Cristo/SC

012.167/2016-9

SE

Ampliação da Infraestrutura do Aeroporto de Aracaju (SE)

008.331/2016-2

SE

BR-Legal, Lote 53, na rodovia federal BR-101/BR-235/SE

013.873/2016-4

SP

BRT Campo Grande-Ouro Verde e Perimetral Vl - Campinas/SP

014.233/2016-9

SP

Canal de Navegação da Hidrovia do Rio Tietê/SP

008.497/2016-8

SP

Corredor de ônibus - SP - Radial Leste - Trecho 1

015.351/2016-5

SP

Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste - Estrela D´Oeste/SP - Lote 5

010.481/2016-8

SP

Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste - Estrela D´Oeste/SP - Lote 5 – Extensão Sul

011.451/2016-5

SP

Obras da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

017.710/2016-2

SP

Reforço de Cais para Aprofundamento de Berços entre os Armazéns 12 e 23

011.638/2016-8

SP

Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP

014.254/2016-6

SP

Sistema de macrodrenagem de águas pluviais em Santos/SP

008.621/2016-0

TO

BRT de Palmas/TO

018.777/2016-3

Fonte: Coinfra/Siob

II.5. Dotação e Distribuição Orçamentária
18. As 126 auditorias englobaram um total de R$ 34,7 bilhões referente às dotações
orçamentárias da LOA 2016, o que equivale a 37% dos valores referentes a obras listadas na
LOA 2016. Por se tratar de obras de grande vulto, a maioria é executada ao longo de vários
exercícios e, portanto, possui dotação orçamentária em diversos anos.
19.
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fiscalizadas entre as unidades federativas e por regiões.
Tabela 5 - Distribuição geográfica das fiscalizações
Quantidade
de
fiscalizações
12

Região / UF
Norte

Dotação
Orçamentária 2016
1.066.848.350,00

Acre

3

249.127.341,00

Amapá

3

225.065.971,00

Amazonas

1

330.220,00

Pará

2

371.200.486,00

Rondônia

1

28.796.928,00

Roraima

1

150.000.000,00

1

42.327.404,00

Nordeste

Tocantins

45

4.303.690.966,50

Alagoas

1

87.538.733,00

Bahia

9

611.557.406,17

Ceará

5

189.419.030,17

Maranhão

5

429.247.421,83

Pernambuco

14

1.734.197.078,83

Piauí
Rio Grande do
Norte
Sergipe

4

62.628.848,00

5

1.046.598.982,50

2

142.503.466,00

Centro-Oeste

12

1.120.854.507,50

Distrito Federal

2

403.266.903,00

Goiás

8

530.912.396,00

1

19.932.478,50

1

166.742.730,00

34

26.831.744.074,00

Mato Grosso
Mato Grosso
do Sul
Sudeste
Espírito Santo

1

35.119.624,00

Minas Gerais

10

360.810.377,00

Rio de Janeiro

14

26.083.207.254,00

São Paulo

9

352.606.819,00

Sul

23

1.394.112.465,00

Paraná
Rio Grande do
Sul
Santa Catarina

6

158.971.252,50

14

1.185.231.186,00

3

49.910.026,50

Gráfico 1 - Distribuição geográfica
das fiscalizações

Fonte: Coinfra/Siob e LOA 2016

Total
126
34.717.250.363,00
Fonte: Coinfra/Siob e LOA 2016

20.
O Gráfico 2 ilustra a distribuição percentual das auditorias por função de governo. A
função ‘Transporte’ destaca-se por possuir o maior quantitativo de fiscalizações. Já a função
‘Energia’, embora conste em segundo lugar no ranking relativo ao número de fiscalizações,
apresenta o maior valor orçamentário verificado nos trabalhos desenvolvidos neste ano, com
montante de R$ 28 bilhões, conforme observado na Tabela 19 do anexo deste relatório.
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Gráfico 2 - Distribuição da quantidade de fiscalizações por função de governo

Fonte: Coinfra/Siob

21. A Tabela 6 agrupa as auditorias por tipo de obra. Os tipos “Infraestrutura Urbana” e
“Transportes” se sobressaem. Em quantidade, aproximadamente 60% do esforço de
fiscalização foi aplicado em empreendimentos relacionados a esses dois tipos de obras. Já a
dotação orçamentária fiscalizada em “Energia” corresponde a 80,7% do total, decorrente
principalmente das fiscalizações em obras referentes a obras especiais (Petrobras), bem como
refinarias e geração de energia.
Tabela 6 - Distribuição das fiscalizações por tipo de obra
Qu an t .
f iscalizaçõ es

Tip o d e Ob ra
Edificações

%
Qu an t .

Do t ação
o rçamen t ária

%
Do t ação

15

11,90%

1
1
5
4
3
1

0,79%
0,79%
3,97%
3,17%
2,38%
0,79%

29

23,02%

28.027.686.505,00

80,73%

2
7
6
12
1
1

1,59%
5,56%
4,76%
9,52%
0,79%
0,79%

18.869.560.903,00
4.245.768.784,17
3.320.032.000,00
1.200.516.116,83
166.742.730,00
225.065.971,00

54,35%
12,23%
9,56%
3,46%
0,48%
0,65%

26

20,63%

809.225.843,00

2,33%

Esgotamento Sanitário

5

3,97%

101.244.381,00

0,29%

Drenagem Urbana de Águas Pluviais

5

3,97%

101.853.617,00

0,29%

Mobilidade Urbana

13

10,32%

507.928.848,00

1,46%

Edificação
Edificação
Edificação
Edificação
Edificação
Edificação

- Edifícios Administrativos
- Escolas
- Hospitais
- Outros Edifícios
- Esporte
- Presídios

Energia
Obras Especiais (Petrobras)
Geração de Energia
Refinaria
Linha Transmissão/Distrib. de Energia Elétrica
Subestações Elétricas
Usina Termelétrica
Infraestrutura urbana
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1.659.507.809,00

4,78%

25.000.000,00
101.867.183,00
608.625.863,00
389.112.289,00
520.302.474,00
14.600.000,00

0,07%
0,29%
1,75%
1,12%
1,50%
0,04%
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Qu an t .
f iscalizaçõ es

Tip o d e Ob ra

%
Qu an t .

Do t ação
o rçamen t ária

%
Do t ação

Abastecimento de Água Potável

2

1,59%

72.944.705,00

0,21%

Contenção de Encostas

1

0,79%

25.254.292,00

0,07%

6

4,76%

1.484.091.417,00

4,27%

Adutora

1

0,79%

67.328.654,00

0,19%

Barragem/Açude

1

0,79%

0,00

0,00%

Canal

3

2,38%

1.339.254.241,00

3,86%

Dique

1

0,79%

77.508.522,00

0,22%

Transportes

50

39,68%

2.736.738.789,00

7,88%

Aeroporto

6

4,76%

359.957.335,00

1,04%

Dragagem e Derrocamento

1

0,79%

58.444.908,00

0,17%

Pontes e Viadutos

1

0,79%

65.151.960,00

0,19%

Porto

5

3,97%

68.549.323,00

0,20%

Rodovia - Construção ou Implantação

7

5,56%

248.285.821,00

0,72%

Rodovia - Duplicação

5

3,97%

129.703.537,00

0,37%

Rodovia - Manutenção

3

2,38%

66.586.364,50

0,19%

Rodovia - Restauração ou Recuperação

2

1,59%

39.068.549,25

0,11%

Ferrovia

6

4,76%

767.554.766,00

2,21%

Hidrovia

2

1,59%

316.869.148,00

0,91%

Rodovia - Conservação

12

9,52%

616.567.077,25

1,78%

126

100,00%

Obras hídricas

Total Geral

117

34.717.250.363,00

100,00%

Fonte: Coinfra/Siob e LOA 2016

III.

Resultados consolidados das fiscalizações de 2016

22. A seguir, detalham-se os resultados obtidos nas 126 fiscalizações. Os dados estão
atualizados até 26/10/2016 e consideram eventuais deliberações proferidas e assinadas
eletronicamente até essa data.
III.1. Benefícios financeiros das fiscalizações
23. O somatório dos benefícios financeiros estimados resultantes das auditorias do
Fiscobras 2016 atingiu cerca de R$ 2,9 bilhões. Os processos referentes a esses benefícios
financeiros estimados encontram-se em fase de contraditório e ampla defesa no âmbito do
TCU. A Tabela 7 apresenta relação das fiscalizações com os benefícios financeiros mais
relevantes.
Tabela 7 – Benefícios Financeiros Estimados - Fiscobras 2016
Processo

Obra

004.038/2011-8

Tubovias da Refinaria Abreu e Lima – Rnest

682.404.146

009.834/2010-9

COMPERJ - Complexo petroquímico do Rio de Janeiro

544.006.475

016.991/2015-0

Usina Termonuclear de Angra III - RJ

505.500.000

Página 13 de 121

Benefício (R$)

Parte integrante do Avulso11
do AVS nº 56 de 2016.
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

118

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 011.421/2015-0

023.204/2015-0

Obras de construção da BR-040/RJ

314.805.775

012.487/2016-3

Construção do Aeroporto de Goiânia/GO

211.698.252

014.504/2016-2

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO

205.607.523

011.450/2016-9

Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouro Verde de Goiás - São Simão - no
Estado de Goiás

113.261.103

014.233/2016-9

BRT Campo Grande-Ouro Verde e Perimetral Vl - Campinas/SP

55.676.412

008.545/2016-2

Obras do Complexo Esportivo de Deodoro - RJ

53.728.098

015.351/2016-5

Corredor de ônibus - SP - Radial Leste - Trecho 1

49.559.921

008.411/2016-6

Obras de construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde no
Município de Palmeira das Missões/RS

47.626.884

007.144/2016-4

Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional
(Eixo Leste)

31.998.012

013.745/2016-6

Obras do VLT Linha 1 Sudeste em Teresina/PI

19.885.952

013.068/2016-4

Manutenção de Trechos Rod. - PR - BR-Legal-Contrato 133/2014

9.517.830

011.420/2016-2

Ampliação do sistema de esgoto da Ilha de São Luís/MA

6.692.549

Outros empreendimentos

45.216.872

Total

2.897.185.804

Fonte: Coinfra/Siob

III.2.

Classificação dos indícios de irregularidade

24. Realizados os trabalhos, cada achado registrado nos relatórios de fiscalização foi
classificado de acordo com a gravidade do indício de irregularidade identificado, nas classes
definidas a seguir. Caso a fiscalização não tenha resultado em qualquer achado, ela recebe a
indicação SR - Sem ressalva. A conceituação de cada gravidade foi definida pela Lei
13.242/2015 (LDO/2016). Descrevem-se, a seguir, os conceitos, a partir da classe de maior
gravidade.
IGP - Indício de irregularidade grave com recomendação de paralisação: atos e
fatos que, sendo materialmente relevantes em relação ao valor total contratado,
apresentem potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário ou a terceiros, e que possam
ensejar nulidade de procedimento licitatório ou de contrato, ou configurem graves
desvios relativamente aos princípios constitucionais a que está submetida a
administração pública federal (art. 117, § 1º, inciso IV, da Lei 13.242/2015 LDO/2016);
pIGP - Proposta de classificação como indício de irregularidade grave com
recomendação de paralisação feita pela Unidade Técnica, mas ainda não apreciada
pelo TCU: aquele classificado preliminarmente como IGP, mas que ainda carece de
atendimento ao requisito previsto no § 9º do art. 117 da Lei 13.242/2015 - LDO/2016,
qual seja, classificação proferida por decisão monocrática ou colegiada do TCU, desde
que assegurada a oportunidade de manifestação preliminar, em quinze dias corridos, aos
órgãos e às entidades aos quais foram atribuídas as supostas irregularidades;
IGR - Indício de irregularidade grave com retenção parcial de valores: aquele que,
embora atenda à conceituação contida no art. 117, § 1º, inciso IV, da Lei 13.242/2015 LDO/2016, permite a continuidade da obra desde que haja autorização do contratado
Página 14 de 121
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para retenção de valores a serem pagos, ou a apresentação de garantias suficientes para
prevenir o possível dano ao erário, até a decisão de mérito sobre o indício relatado;
IGC - Indício de irregularidade grave que não prejudique a continuidade: aquele
que, embora gere citação ou audiência do responsável, não atende à conceituação de
IGP ou IGR (art. 117, § 1º, inciso VI, da Lei 13.242/2015 - LDO/2016);
FI - Falhas/Impropriedades: falhas/impropriedades (FI) aquelas falhas de natureza
formal ou outras impropriedades que não configurem indício de débito ou que não
ensejem a aplicação de multa aos responsáveis, mas tão somente determinação de
medidas corretivas ou expedição de ciência (Resolução-TCU nº 280/2016).
25. No caso de a fiscalização apontar mais de uma irregularidade, a obra será classificada
de acordo com o achado de maior gravidade, conforme a seguinte ordem decrescente:
IGP  pIGP  IGR  IGC  FI  SR.
III.3.

Indícios apontados

26. Em relação aos achados de auditoria, a Tabela 8 resume a incidência de indícios de
irregularidade nos empreendimentos auditados.
Tabela 8 - Distribuição das fiscalizações em função do indício de maior gravidade
Indício

Quantidade

% de quantidade

77

61,1%

IGP

10

7,9%

pIGP

5

4,0%

IGR

1

0,8%

IGC

61

48,4%

Falhas / impropriedades (FI)

38

30,2%

Sem ressalva (SR)

11

8,7%

Total

126

100,0%

Irregularidade grave

Fonte: Coinfra/Siob

27. Os números acima indicam que foram constatados indícios de irregularidade grave dos
tipos IGP, pIGP, IGR e IGC em 77 fiscalizações, correspondentes a 61,1% do total. O Gráfico
3, a seguir, apresenta os mesmos dados da Tabela 8 em formato de colunas.
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Gráfico 3 - Distribuição das fiscalizações em função do indício de irregularidade

28. Atualmente, há dez processos confirmados pelo Tribunal de empreendimentos com
indícios de irregularidade grave com recomendação de paralisação (IGP), conforme Tabela 9.
Dessa relação, as obras "Canal do Sertão - Alagoas", “Construção da Vila Olímpica Parnaíba/PI”, “BR-448/RS - Implantação e Pavimentação”, bem como “Corredor de ônibus SP - Radial Leste - Trecho 1” são obras classificadas como IGP cujas irregularidades foram
identificadas em exercícios anteriores, mas ainda não saneadas pelos gestores dos respectivos
empreendimentos. As demais obras com essa classificação são consideradas IGP novas, pois
foram constatadas no âmbito do Fiscobras 2016.
Tabela 9 - Obras classificadas com indícios de IGP
UF

Obra

Processo

AL

Canal do Sertão – Alagoas

006.708/2016-1

PI

Construção da Vila Olímpica - Parnaíba/PI

013.638/2013-0

RJ

Usina Termonuclear de Angra III - RJ

016.991/2015-0

RJ

Obras de construção da BR-040/RJ

023.204/2015-0

RJ

Construção do Hospital Regional em Queimados/RJ

008.937/2016-8

RO

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO

014.504/2016-2

RS

BR-448/RS - Implantação e Pavimentação

017.978/2015-7

RS

Obras do Aeroporto de Porto Alegre/RS

035.677/2015-5

SP

Corredor de ônibus - SP - Radial Leste - Trecho 1

015.351/2016-5

TO

BRT de Palmas/TO

018.777/2016-3

Fonte: Coinfra/Siob

29. Há ainda, no âmbito do Fiscobras 2016, cinco obras se classificam como pIGP, isto é,
fiscalizações nas quais a unidade técnica propôs a classificação de IGP para o
empreendimento, mas que carece de confirmação pelo Tribunal por meio de decisão
monocrática ou colegiada (requisito do art. 117, § 9º da LDO 2016 para efetivamente serem
classificados como IGP). Tais empreendimentos encontram-se listados na Tabela 10.
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Tabela 10 - Empreendi mentos com proposta de IGP ainda não confirmada pelo TCU (pIGP)
UF

Obra

Processo

BA

Corredor de ônibus de Salvador – BA

008.594/2016-3

RN

Sistema de esgotamento sanitário (SES) de Parnamirim/RN

021.110/2016-6

PE

Construção da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia PE

010.595/2016-3

PR

Manutenção de Trechos Rod. - PR - BR-Legal-Contrato
133/2014

013.068/2016-4

RJ

Usina Termonuclear de Angra III - RJ

002.651/2015-7
021.542/2016-3

Fonte: Coinfra/Siob

30. Há, também, um empreendimento o qual contém indícios de irregularidade grave com
recomendação de retenção parcial de valores (IGR), ou seja, as retenções de pagamentos ou
garantias oferecidas caracterizam-se como suficientes para resguardar o erário até a decisão
de mérito do TCU. A aludida obra é a Construção da Refinaria Abreu e Lima, listada na
Tabela 11, a qual possui irregularidades graves identificadas em anos anteriores que ainda não
foram corrigidas pelos gestores.
Tabela 11 - Obra classificada com indício de IGR
UF

Obra

Processo

PE

Construção da Refinaria Abreu e Lima em Recife/PE

026.363/2015-1

Fonte: Coinfra/Siob

31. O Gráfico 4 ilustra o histórico quantitativo de empreendimentos com indícios de
irregularidade grave com recomendação de paralisação (IGP) ao longo dos últimos doze anos.
Verifica-se uma curva descendente da quantidade de auditorias que tiveram obras
enquadradas nessa classificação.

Gráfico 4 - Histórico do Fiscobras com IGP (2005 a 2016)

32. A redução no número de indicações de IGP ocorrida entre os anos de 2007 e 2015 pode
ter sido motivada principalmente pela atuação do TCU em fases preliminares da implantação
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do empreendimento, anterior à contratação dos serviços. Nessas condições, é comum o gestor
adotar providências mais céleres para sanear os problemas identificados, evitando a
classificação da obra como IGP.
33. Também contribuiu para essa redução, a própria definição do que é IGP, que passou a
ser cada vez mais restritiva ao longo do tempo. Se até 2002 a LDO sequer trazia conceituação
para as irregularidades que ensejassem a recomendação de paralisação da obra, a Lei de
Diretrizes de 2003 exigiu que a irregularidade grave fosse materialmente relevante.
34. Nesse contexto, é sabido que a LDO de 2010 passou a exigir que o dano fosse
materialmente relevante em relação ao valor contratado, a chamada materialidade relativa. A
partir da LDO 2012 foi imposta nova restrição, dessa vez no aspecto processual, ao definir
como IGP apenas as irregularidades confirmadas mediante deliberação monocrática ou
colegiada, ainda que preliminar.
35. Por outro lado, o aumento de IGP, ocasionado no âmbito do Fiscobras 2016, pode ter
ocorrido em razão tanto do acréscimo da quantidade de fiscalizações em relação ao ano
anterior quanto devido ao fato de a seleção das obras ter um foco maior em análise de risco.
III.4.

Incidência de indícios de irregularidade por setor de governo

36. Ao avaliar os indícios de irregularidades por setor de governo, detectou-se maior
incidência percentual de IGP, pIGP e IGR em “Saúde”, “Esporte” e “Integração Nacional”,
conforme detalhamento da Tabela 12.
Tabela 12 - Distribuição das fiscalizações por gravidade de indício e por setor de governo
Quant. de
fiscalizações

IGP

pIGP

IGR

IGC

FI

SR

Transporte

39

2

1

0

24

5

7

Obras
bloqueadas
na LOA/2016
0

Minas e Energia

28

1

1

1

12

10

3

0

11%

Desenvolvimento Urbano

27

3

2

0

13

9

0

1

19%

11

1

0

0

6

3

1

0

9%

6

1

1

0

3

1

0

0

33%

Integração Nacional

5

1

0

0

0

4

0

1

20%

Esporte

4

1

0

0

2

1

0

1

25%

Educação e Cultura
Ciência e Tecnologia e
Comunicações
Turismo
Defesa e Justiça

3

0

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1
1

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

126

10

5

1

61

38

11

3

Setor de Governo

Presidência, Legislativo,
Judiciário, MPU, DPU e
Relações Exteriores
Saúde

Total Geral

%
IGP/R
8%

Fonte: Coinfra/Siob

III.5.

Incidência de indícios de irregularidade por percentual executado

37. A seguir, apresenta-se o Gráfico 5 com comparativo entre o percentual da execução
física da obra em relação às respectivas classificações. Essa análise permite observar a
predominância de auditorias em empreendimentos consoante a fase de implantação em que se
encontram (inicial, intermediária ou final), bem como a sua influência na definição da
classificação de indícios de irregularidade.
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Gráfico 5 - Incidência dos indícios de irregularidade por percentual executado da obra

38. Os dados revelam a predominância das fiscalizações em obras com percentual
executado de até 50%, que abrange um universo de 79 auditorias - o equivalente a 62,7% dos
trabalhos do Fiscobras deste ano. Isso significa que esta Corte de Contas envidou esforços e
priorizou o controle de empreendimentos em fase inicial de execução, ou até mesmo nem
iniciados, conforme a primeira coluna do Gráfico 5. Dessa forma, o TCU atuou de forma
preventiva, o que confere aos resultados maior efetividade, uma vez que eventuais danos
ainda nem sequer se concretizaram e há maior facilidade para que o gestor adote as medidas
saneadoras.
III.6.

Achados de auditoria

39. No conjunto das 126 fiscalizações de obras, foram identificados 502 achados de
auditoria, distribuídos nas áreas de ocorrência relacionadas na Tabela 13, a qual agrupa as
quantidades de achados detectados. Percebe-se, a partir dos dados apresentados, uma grande
incidência de indícios de irregularidade envolvendo, principalmente, descumprimento do
cronograma da obra, problemas em projetos (tanto básicos quanto executivos), bem como
irregularidades de sobrepreços e superfaturamentos.
Tabela 13 - Áreas de ocorrência dos achados de auditoria registrados no Fiscobras 2016
Área de Ocorrência /
Achado

Qtde

%

Contratos

209

41,6%

Descumprimento do cronograma físico-financeiro do objeto

83

16,5%

Outras irregularidades na execução do contrato

36

7,2%

Liquidação e/ou pagamento irregular da despesa

20

4,0%

Objeto entregue com qualidade deficiente ou em desacordo com o licitado e com a legislação

18

3,6%

Ausência de formalização, publicidade e/ou transparência do contrato

17

3,4%

Aditivos irregulares, injustificados ou não celebrados

14

2,8%

Cláusulas essenciais imprecisas ou ausentes

9

1,8%

Fiscalização contratual inexistente ou deficiente

8

1,6%

Garantia contratual inexistente

2

0,4%

Subcontratação ou subrrogação irregular

1

0,2%

Divergência entre o contrato e o ato convocatório

1

0,2%
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Área de Ocorrência /
Achado

Qtde

%

Gestão

77

15,3%

Atraso ou paralisação da obra por ação ou omissão do gestor

36

7,2%

Gestão temerária

26

5,2%

Ausência de condições adequadas de segurança das obras/rodovias

6

1,2%

Descumprimento de determinação do TCU

5

1,0%

Ausência de efetividade da obra

4

0,8%

69

13,7%

Sobrepreço

37

7,4%

Metodologia inadequada para definição do orçamento do objeto

12

2,4%

Falha na composição dos custos expressos na planilha orçamentária

11

2,2%

Superfaturamento

9

1,8%

59

11,8%

Restrição à competitividade do certame

13

2,6%

Julgamento em desconformidade com o edital e com a legislação (habilitação e propostas)

10

2,0%

Irregularidades na condução do procedimento licitatório

10

2,0%

Contratação direta indevida ou não justificada

8

1,6%

Adoção de tipo, regime ou modalidade de licitação indevidos

8

1,6%

Irregularidades na elaboração do ato convocatório

4

0,8%

Irregularidades na habilitação e qualificação da licitante

4

0,8%

Dotação orçamentária incompatível com a execução do objeto

2

0,4%

55

11,0%

55

11,0%

21

4,2%

Irregularidades na execução do convênio

16

3,2%

Irregularidades na formalização do convênio

3

0,6%

Ausência ou inadequação das prestações de contas do convênio

1

0,2%

Deficiência ou ausência do acompanhamento e fiscalização pelo órgão concedente

1

0,2%

12

2,4%

Ausência de estudos capazes de comprovar a viabilidade do projeto

8

1,6%

Inviabilidade do projeto

4

0,8%

502

100,0%

Planilha orçamentária

Licitação

Projeto
Projeto inexistente, deficiente ou desatualizado
Convênio e congênere

Estudo de viabilidade

Total
Fonte: Coinfra/Siob
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Gráfico 6 - Incidência dos achados de auditoria por área de ocorrência

IV.

Detalhamento das obras classificadas como IGP

40. Nesse capítulo constarão informações relativas a empreendimentos classificados como
IGP. Conforme definição da LDO 2016 (art. 117, § 1º, inciso IV), são aqueles cujos achados
de auditoria se referem a atos e fatos materialmente relevantes em relação ao valor total
contratado que apresentem potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário e que possam
ensejar nulidade de procedimento licitatório ou de contrato; ou que configurem graves desvios
relativamente aos princípios constitucionais a que está submetida a administração pública
federal.
IV.1.

Usina Termonuclear de Angra III – RJ

Processo: TC 016.991/2015-0 (IGP) e 002.651/2015-7 (pIGP)
Relator: Ministro Bruno Dantas
Decisão monocrática de 12/4/2016
41. A Usina Termonuclear de Angra 3 é uma das três unidades da Central Nuclear
Almirante Álvaro Alberto - CNAAA, localizada na praia de Itaorna, no município de Angra
dos Reis/RJ. Essas três unidades são operadas pela Eletrobrás Termonuclear S.A. (ETN),
subsidiária da Eletrobrás, criada em 1997 com a finalidade de operar e construir usinas
termonucleares no Brasil. A empresa hoje responde pela geração de aproximadamente 3% da
energia elétrica consumida no Brasil.
42. No âmbito do Fiscobras 2016, foi realizada auditoria com o objetivo de fiscalizar as
obras da Usina Termonuclear (UTN) de Angra 3, no Rio de Janeiro. A fiscalização examinou,
particularmente, o contrato de montagem eletromecânica (GAC.T/CT-4500167239 e
GAC.T/CT-4500167242), em face do envolvimento de empresas integrantes do consórcio
responsável pela condução das obras na Operação Lava Jato da Polícia Federal, amplamente
divulgados na mídia nacional - Consórcio Angramon, formado pelas empresas UTC
Engenharia S.A. (líder); Construtora Norberto Odebrecht S.A.; Construtora Andrade
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Gutierrez S.A.; Construtora e Comércio Camargo Corrêa S.A.; Construtora Queiroz Galvão
S.A.; Empresa Brasileira de Engenharia S.A.; e Techint Engenharia e Construção S.A.
43. No que se refere às demais contratações - eminentemente a de construção civil da usina
- estão sendo investigadas em outra fiscalização, objeto do TC 002.651/2015-7. Nesse mesmo
processo há outros indícios que se encontram classificados com proposta de irregularidade
grave com recomendação de paralisação (pIGP), porém estão pendentes de decisão
monocrática ou colegiada para a efetiva confirmação, conforme art. 117, § 9º da LDO/2016.
44. Cabe ressaltar que o TC 021.542/2016-3 o qual não consta na listagem dos 126
processos do Fiscobras 2016, trata de uma representação e também identificou achados de
auditoria que se enquadram com a classificação de (pIGP). O aludido processo encontra-se no
gabinete do Relator para pronunciamento.
45. Buscou-se avaliar o andamento dos contratos de montagem eletromecânica, os quais,
por encontrarem-se no início das obras, não foram objeto de fiscalizações anteriores dessa
Corte de Contas. Constatou-se que, durante a fase de licitação das obras de montagem
eletromecânica da Usina Termonuclear de Angra 3, houve a ocorrência de formação de cartel
e conluio entre os licitantes, em conduta típica materializada pelo art. 90 da Lei 8.666/93,
tornando os contratos em tela, decorrentes daquela licitação, passíveis de nulidade (art. 49, §
2º da Lei de Licitações).
46. Na realidade, houve a pública confissão, por meio de acordo de leniência de uma das
empresas integrantes do consórcio responsável pela condução das obras de montagem
eletromecânica (Camargo Corrêa), da formação de cartel naquela concorrência pública, na
qual sagrou-se vencedora.
47. O TC 011.765/2012-7 já havia tratado da pré-qualificação das empresas para a referida
licitação em virtude de representação apresentada a essa Corte de Contas pelo Consórcio
Construcap-Orteng, inabilitado na primeira etapa do processo de pré-qualificação.
48. Como resultado, o TCU proferiu o Acórdão 3.238/2012-TCU-Plenário, cuja
recomendação foi para que a Eletronuclear, em respeito ao princípio da economicidade e ao
objetivo basilar das licitações, de obtenção da "melhor proposta", ao fixar as regras para a
licitação, condicionasse a adjudicação do objeto à aceitação, pela adjudicatária, do menor
preço oferecido entre todos os lances, à semelhança do procedimento preconizado na Lei do
Pregão.
49. Ademais, os TCs 009.439/2013-7 e 000.901/2014-8 acompanharam a realização da
concorrência da montagem eletromecânica, a qual contou com a participação dos dois
consórcios pré-habilitados na fase de pré-qualificação. Foram apontados indícios de
irregularidades que ensejariam a recomendação de paralisação do certame (IGP), tendo em
vista a não competitividade do processo licitatório, uma vez que havia dois licitantes para dois
pacotes de serviços, sendo que não poderiam ser cumulativos ambos os pacotes para um
mesmo licitante.
50. No âmbito dessas fiscalizações, foi prolatado o Acórdão 2.603/2013-TCU-Plenário, o
qual, dentre outras deliberações, acabou por reclassificar a irregularidade (de IGP para IGC) e
determinou à Eletronuclear que excluísse do orçamento original (R$ 2.983.901.257,50) o
montante de R$ 10.105.631,90 (referente a encargos sociais e outros itens de custos indiretos).
51. Até a prolação do Acórdão 2.603/2013-P, portanto, a atuação do TCU já havia sido
responsável pela redução de R$ 10.105.631,90 no contrato para a execução da montagem
eletromecânica do empreendimento.
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52. Já a fiscalização em comento (TC 016.991/2015-0) foi empreendida justamente para
avaliar de que forma os fatos novos arrolados no processo (denúncias feitas no âmbito da
Operação Lava Jato e em acordo de leniência da empresa Camargo Corrêa firmado com o
CADE), outrora não disponíveis nas conclusões pretéritas desta Corte, impactavam nas
avaliações de legalidade e legitimidade das avenças ora analisadas.
53. Esses novos contornos comprovaram a atuação inequívoca na formação de cartel para
beneficiamento das empresas integrantes do consórcio contratado e em desfavor da
administração pública. A formação de cartel durante a fase de licitação das obras de
montagem eletromecânica da Usina Termonuclear de Angra 3 configura afronta ao princípio
da isonomia entre os licitantes, ensejando na nulidade de todo o procedimento licitatório e,
por conseguinte, dos contratos dele decorrentes.
54. Considerando a gravidade do achado, dada passível nulidade dos contratos de
montagem eletromecânica, a irregularidade constatada foi classificada como IGP, tendo sido
essa classificação confirmada em despacho do Exmo. Sr. Ministro Relator de 12/4/2016.
55. A fiscalização constatou, também, que a Eletronuclear não apresentava condições
financeiras para dar prosseguimento à condução dos contratos de montagem eletromecânica
da UTN Angra 3. Isso fez com que as obras de montagem eletromecânica fossem suspensas
por força do artigo 78, XV, da Lei 8.666/93, dada falta de pagamentos de faturas por mais de
90 dias, sendo que existe pedido formal de rescisão do contrato pelo mesmo dispositivo legal,
efetuado pelo consórcio Angramon, responsável pela condução das obras.
56. Adicionalmente, verificou-se a intenção do referido consórcio e da Eletronuclear em
rescindir os contratos de montagem eletromecânica. A situação pode implicar, além de mais
atrasos, em custos adicionais aos contratos vigentes, em função de necessidade de
suspensão/rescisão, pagamento de multas, desmobilização, necessidade de contratação de
novas empresas e fornecedores, necessidade de se realizar serviços adicionais em virtude de
abandono ou rescisão de contratos, entre outros.
57. Além disso, foi constatada a inviabilidade econômica do empreendimento, devido à
ocorrência de atrasos na sua execução e modificações em sua estrutura financeira no decorrer
do processo decisório relativo ao financiamento da UTN Angra 3.
58. Verificou-se que o empreendimento, após a última revisão de seu orçamento
(setembro/2015), apresenta aproximadamente R$ 7,9 bilhões sem fonte de recursos definida,
o que representa 42% do montante total necessário para a implantação do empreendimento. O
fluxo de caixa descontado acumulado do empreendimento (R$ 2,69 bilhões) é insuficiente
para cobrir os investimentos já realizados até 30/9/2015 (R$ 7,17 bilhões), resultando em um
impairment de R$ 4,48 bilhões.
59. Por sua vez, o último cálculo apresentado para a Taxa Interna de Retorno (TIR) do
empreendimento tinha como data-base o mês de dezembro/2014 e trazia um valor de 3,54%
a.a. Importa ressaltar que a TIR apontada para dezembro/2014 tinha ainda como base a
revisão do orçamento total das obras realizado em junho/2014, o qual apresenta um custo total
R$ 3,2 bilhões abaixo da última revisão realizada em setembro/2015. Dessa forma, uma vez
calculada a nova TIR do empreendimento frente às condições mais atuais (setembro/2015),
espera-se que essa esteja consideravelmente abaixo da calculada no fim do ano retrasado.
60. Constatou-se, durante os trabalhos de fiscalização das obras de construção da UTN
Angra 3, a existência de um descompasso entre a evolução física e a financeira nos contratos
de montagem eletromecânica (GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242).
61.
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vislumbra-se a medição e o pagamento de serviços em valores superiores aos efetivamente
empenhados nas obras, potencializando prejuízo ao erário.
62. Dessa forma, considerando, de maneira conjunta, a possibilidade da Eletronuclear
encontrar-se em prejuízo (devido a um potencial descompasso físico-financeiro) e a existência
de saldo pendente de pagamento, sugeriu-se a realização de um encontro de contas junto à
contratada - inclusive por meio da contratação de consultoria independente especializada e
previamente à resolução dos contratos -, visando à aferição dos valores justamente devidos
(com contrapartida comprovada).
63. O benefício potencial apontado pela fiscalização é a correção de irregularidades, qual
seja possível anulação de contratos em que se verificou a ocorrência de fraude na licitação,
bem como o aperfeiçoamento da gestão de riscos e controles da administração pública, em
especial quanto à suficiência de recursos para a continuidade das obras e a possibilidade de
reversão do quadro deficitário com relação à viabilidade econômica do empreendimento.
64. Ainda no âmbito do Fiscobras 2016 foi realizada inspeção pela Secretaria
Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura - SeinfraOperações, na Eletrobras
Termonuclear S.A. - Eletronuclear, em complemento à fiscalização realizada no âmbito do
Fiscobras 2015, com o objetivo de fiscalizar as obras da Usina Termonuclear (UTN) de Angra
3, no Rio de Janeiro.
65. As obras estão a cargo da Eletrobras Termonuclear S.A. (ETN), empresa subsidiária da
Eletrobras, que também é encarregada da operação das Usinas Nucleares de Angra 1 e 2,
localizadas no mesmo sítio. O empreendimento é integrante do Programa de Aceleração do
Crescimento do Governo Federal (PAC), vinculado ao Programa de Trabalho
25.752.0296.5E88.0033, e é objeto do rol de fiscalizações do TCU desde 2010, após a
prolação do Acórdão 1.624/2009-P. Além disso, a obra é foco de duas operações conjuntas do
Ministério Público Federal e da Polícia Federal: Radioatividade (16ª fase da Operação Lava
Jato) e Pripyat.
66. O escopo original da inspeção se concentrou prioritariamente sobre o contrato de obras
civis, firmado com a Construtora Andrade Gutierrez, no montante de R$ 1,5 bilhão (na
referência inicial - data-base julho/2008 - e após o último aditivo assinado, 27-A), mas cuja
execução física é inferior a 60%. Ao apreciar as causas dos atrasos nas obras civis, a inspeção
apreciou a relação entre projetos e execução, identificando diversos indícios de
irregularidades graves oriundos da condução das licitações e contratos de projetos, civis e
eletromecânicos, assinados com as empresas Engevix Engenharia S.A. e a AF Consult Ltd.
Em decorrência disso, a equipe propôs Representação para apartar e aprofundar essas
investigações, dando origem ao TC 021.542/2016-3.
67. Após a realização das devidas análises e diante dos novos elementos angariados aos
autos, verificou-se a ocorrência dos seguintes achados de auditoria: Sobrepreço e
Superfaturamento nas Obras Civis (IGP); Gestão Fraudulenta do Empreendimento (IGP); e
Gestão Temerária do Empreendimento (IGC), expondo a Eletronuclear a vultoso prejuízo
econômico dos atos praticados pelos seus gestores e responsáveis. Além disso, deu-se
continuidade na coleta de informações, visando subsidiar o encaminhamento de mérito para
os achados de auditoria referentes às fiscalizações realizadas no âmbito dos Fiscobras 2015
(TC 002.651/2015-8) e 2016 (TC 016.991/2015-0).
68. Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar a possibilidade de
retorno aos cofres públicos do superfaturamento de R$ 303 milhões (database julho/2008),
com potencial prejuízo de aproximadamente R$ 700 milhões (data base julho/08), no caso da
continuidade do Contrato NCO 223/83 nos termos atuais, até sua completude.
Página 24 de 121

Parte integrante do Avulso22
do AVS nº 56 de 2016.
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

129

TC 011.421/2015-0

69. Ademais, cumpre informar acerca de benefício potencial no que tange às correções e
melhorias na gestão do empreendimento, com o intuito de sua conclusão no menor prazo e ao
menor custo possível.
70. Por fim, em virtude do envolvimento de empresas contratadas na Operação Lava Jato,
cujas práticas ilegais ensejaram prejuízos à Eletronuclear, menciona-se benefício acerca da
anulação de possíveis atos e contratos fraudulentos.
IV.2.

Canal do Sertão – Alagoas

Processos: TC 028.502/2006-5 e 011.156/2010-4
Relator: Ministro Raimundo Carreiro
Acórdãos: 2860/2008-TCU-Plenário, 2957/2015-TCU-Plenário e 2116/2016-TCU-Plenário
71. O Canal Adutor do Sertão Alagoano tem como objetivo aumentar a disponibilidade
hídrica das regiões do sertão e do agreste alagoanos, recorrentemente assolados pela seca. Em
sua extensão total de 250 quilômetros, desde o município de Delmiro Gouveia até o município
de Arapiraca, o canal deverá beneficiar 42 municípios, propiciando oferta de água aos núcleos
urbanos e rurais ao longo da extensão do canal, cuja vazão transportada pode chegar até a
32m³/s.
72. O empreendimento tem por finalidade desenvolver a economia regional pela melhoria
das condições de abastecimento humano e dos perímetros de irrigação, pelo desenvolvimento
da piscicultura e do agronegócio, e pelo remanejamento das adutoras coletivas existentes, com
vistas a reduzir os custos de operação e manutenção para a companhia de abastecimento de
água do estado.
73. Em cumprimento ao Despacho de 1º/3/2016 do Ministro Raimundo Carreiro (TC
005.054/2016-8), realizou-se auditoria no Ministério da Integração Nacional e na Secretaria
de Infraestrutura do Governo do Estado de Alagoas, no período compreendido entre 7/3/2016
e 8/4/2016, cujo objetivo foi fiscalizar a obra de construção do Canal Adutor do Sertão
Alagoano a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a
legislação pertinente.
74. As razões que motivaram esta auditoria foram os valores de créditos autorizados nos
exercícios de 2015 e 2016, R$ 261.000.000,00 e R$ 87.538.733,00, respectivamente, o grande
vulto do projeto, e a existência de indícios de irregularidades graves decorrentes de
fiscalizações anteriores exercidas pelo TCU na obra examinada.
75. As obras dos primeiros 150 km do Canal Adutor do Sertão Alagoano foram divididas
em cinco trechos. Atualmente encontram-se em execução os Trechos 3 e 4 do canal. O Trecho
3 está praticamente concluído e não teve seu recebimento definitivo em função de serviços
complementares ainda em execução, embora já esteja em plena pré-operação, com água até o
quilômetro 93,4 ou seja, além do Trecho 3. O Trecho 5 já foi licitado mas não foi emitida a
ordem de serviço.
76. Em virtude da conclusão dos Trechos 1 (Contrato 1/1993-CPL/AL) e 2 (Contrato
10/2007-CPL/AL), os procedimentos de auditoria foram executados, prioritariamente, nos
contratos dos Trechos 3, 4 e 5 (Contratos 18, 19 e 58/2010-CPL/AL). Quanto aos contratos
dos Trechos 1 e 2, Contratos 1/93 e 10/2007, respectivamente, que apresentam achados de
outras fiscalizações classificados como IGR, realizou-se a verificação da validade do seguro
garantia apresentado para assegurar o resultado da apuração em curso no TCU acerca de
eventual dano ao erário, conforme o Acórdão 2.860/2008-TCU-Plenário.
77.
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vigência até 19/12/2016, porém sem constar a condição estabelecida no Acórdão nº
1882/2011-TCU-Plenário. Além disso, a Seinfra/AL promoveu a celebração de novo termo
aditivo ao Contrato 18/2010-CPL/AL (Trecho 3 do Canal do Sertão) que extrapolou o limite
legal de 25% de acréscimo permitido, em desacordo com o estabelecido no art. 65, §§ 1º e 2º,
da Lei 8.666/1993, e inadequadamente motivado na jurisprudência do TCU.
78. Entre os benefícios estimados desta fiscalização, pode-se mencionar a melhoria na
forma de atuação do órgão fiscalizado na execução de contratos, mediante a observância dos
limites legais para realização de aditivos, e a correção de irregularidades e impropriedades em
apuração quanto à adequabilidade do projeto básico e da planilha orçamentária contratada
para a execução do Trecho 5 do Canal do Sertão.
IV.3.

Construção da Vila Olímpica - Parnaíba/PI

Processo: TC 013.638/2013-0
Relator: André Luís de Carvalho
Acórdão: 2394/20103-TCU-Plenário
79. De acordo com as informações disponibilizadas no sistema Siconv e com memoria l
desenvolvido pela empresa Setepla Tecnometal Engenharia, contratada pela Fundespi para a
elaboração dos projetos básicos do Estádio Olímpico, a cidade de Parnaíba é a principal
cidade do norte do Piauí e a segunda maior do estado, exercendo forte influência, em termos
comerciais e de serviços, sobre os diversos municípios circunvizinhos, não somente no estado
do Piauí, mas também do Maranhão e do Ceará.
80. A implantação da Vila Olímpica, além de criar importante infraestrutura recreativa,
fomentando atividades esportivas e culturais na cidade, reforçará a sua condição de centro
regional e as possibilidades turísticas de toda a região litorânea. O empreendimento
constituirá também, de acordo com as referidas fontes de informação, um importante vetor de
desenvolvimento urbano que, associado a outros equipamentos, a exemplo do aeroporto
internacional, do futuro centro de convenções e do porto das barcas, contribuirá para o
crescimento e desenvolvimento econômico da região.
81. As razões que motivaram a fiscalização no âmbito do Fiscobras 2016 foram as
constatações de irregularidade grave com recomendação de paralisação (IGP), que resultaram
no bloqueio da execução orçamentária e financeira dos repasses por meio da inclusão do
empreendimento no Anexo VI da Lei 13.255/2016 (LOA 2016).
82. O objeto da fiscalização, originalmente auditado no Fiscobras 2013, englobou o Estádio
Olímpico e a Vila Olímpica de Parnaíba – PI e o objetivo foi verificar as providências
adotadas pelos órgãos envolvidos na construção da Vila Olímpica de Parnaíba em relação às
IGP e medidas cautelares aplicadas pelo Tribunal no Acórdão 2.394/2013 – Plenário, assim
como a existência de estudos que comprovassem a viabilidade técnica e econômico-financeira
do empreendimento.
83. Com relação à Vila Olímpica de Parnaíba, foi indicado que a Universidade Federal do
Piauí (UFPI) será a entidade responsável pela operação e manutenção do empreendimento,
conforme Termo de Cessão assinado entre a UFPI e a Fundespi.
84. Adicionalmente, foi apresentado Plano de Gestão pela UFPI contendo informações com
relação à previsão de custos de operação e manutenção do complexo, planejamento de
atividades (em especial de natureza continuada, com a formação de atletas e a prestação de
serviços à população por meio da extensão), estimativa de público participante dos programas
a serem desenvolvidos e relação com o desenvolvimento do esporte em âmbito local, regional
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e nacional.
85. Não foi apresentada estimativa de renda para as atividades do empreendimento. No
entanto, essa ausência não foi considerada uma falha, por não ser a Vila Olímpica um
empreendimento com objetivo de auferir receitas, mas de realizar atividades sociais e investir
no esporte regional.
86.

Quanto ao estádio olímpico, foi apresentado o distrato do respectivo contrato de repasse,

não cabendo mais
empreendimento. Já

17.733.508,00.

a apresentação de qualquer informação quanto à viabilidade do
o volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$

87. Este valor corresponde à soma dos valores totais dos Contratos de Repasse 281.82606/2008/ME/CAIXA e 334.262-25/2010/ME/CAIXA, relativos, respectivamente, à
elaboração dos projetos do estádio e ao projeto e à execução das demais estruturas da Vila
Olímpica de Parnaíba.
88. Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar o acompanhamento
tempestivo das irregularidades classificadas como IGP, possibilitando apresentar informações
atualizadas ao Congresso Nacional. Além disso, a manutenção de expectativa de controle
relacionada ao empreendimento.
89. Adicionalmente, caracteriza-se como benefício efetivo das fiscalizações realizadas no
empreendimento a elaboração de um planejamento de manutenção e operação da Vila
Olímpica de Parnaíba (referente ao Contrato de Repasse 334.262-25/2010/ME/CAIXA) por
parte da Fundespi em parceria com a UFPI.
90. Outro benefício efetivo obtido foi a rescisão do Contrato de Repasse 281.82606/2008/ME/CAIXA (referente à elaboração dos projetos do estádio), uma vez que este
possuía dimensões previstas potencialmente incompatíveis com o seu público e não havia
estudos de viabilidade que fundamentassem a sua execução. Além do mais, o estádio já tinha
perdido o seu objeto, uma vez que era pensado para servir como local de treinamento para
uma das seleções participantes da Copa do Mundo de 2014.
IV.4.

BR-448/RS - Implantação e Pavimentação

Processo: TC 008.945/2011-0
Relator: Ministro Walton Alencar
Acórdão: 2872/2012-TCU-Plenário
91. As obras de implantação e pavimentação da BR-448/RS têm início no entroncamento
entre as rodovias BR-116 e RS-118 (Sapucaia do Sul) e terminam no acesso à BR-290 (Porto
Alegre), com extensão de 22,34 km. A execução da obra foi dividida em três lotes, para os
quais o DNIT, após certame licitatório, celebrou os seguintes contratos:
 Lote 1, km 0,00 ao km 9,14: Contrato 484/2009-00, Consórcio Sultepa/Toniollo
Busnello;
 Lote 2, km 9,14 ao km 14,44: Contrato 491/2009-00, Consórcio Construcap/Ferreira
Guedes;
 Lote 3, km 14,10 ao km 22,00: Contrato 492/2009-00, Queiroz Galvão/OAS/Brasília
Guaíba.
92. O empreendimento foi concebido para aumentar a capacidade de tráfego entre Porto
Alegre e o norte do Rio Grande do Sul, região com tráfego sobrecarregado pelas limitações da
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BR-116/RS no segmento que atravessa os municípios de Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas.
93. Durante o Fiscobras 2011 (Acórdão 2.877/2011-TCU-Plenário), foram identificados
indícios de irregularidades tipificados como IGP nos contratos 484/2009, 491/2009 e
492/2009 destinados a implantação e a pavimentação da rodovia BR-448/RS. Porém,
considerando que as informações prestadas pelos gestores afastariam ou mitigariam os riscos
inicialmente apontados pelo TCU, o Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e
Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI) propôs a não-inclusão do
empreendimento no Anexo VI do PLOA 2012. A recomendação foi acatada pela Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO), em
consequência, o empreendimento não foi inserido no Quadro de Bloqueio da LOA 2012.
94. O Acórdão 2.872/2012-TCU-Plenário, de 24/10/2012, determinou comunicar à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que
subsistiam os indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação, apontados
nos contratos 484/2009, 491/2009 e 492/2009, e que seu saneamento dependia da adoção,
pelo DNIT, das medidas elencadas no item 9.1 do referido Acórdão (repactuação de
preços/quantitativos contratuais e descontos nas medições futuras de cada um dos contratos).
95. Assim, foi realizada fiscalização que teve por objetivo verificar, mediante inspeção na
BR-448/RS, o cumprimento do Acórdão 2.872/2012-TCU-Plenário quanto aos indícios de
irregularidades graves com recomendação de paralisação.
96. Nela, verificou-se que a Administração não tomou as providências indicadas pelo
subitem 9.1 e seguintes do Acórdão 2.872/2012-TCU-Plenário para saneamento das
irregularidades classificadas como IGP nos Contratos 484/2009, 491/2009 e 492/2009.
Contudo, tal omissão não caracteriza irregularidade, pois os referidos pontos se encontram
com efeito suspenso em virtude da interposição de pedidos de reexame pelos responsáveis
contra o já citado Acórdão 2.872/2012-TCU-Plenário.
97. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 1.125.038.498,49, e se
refere à soma dos valores dos contratos 484/2009, 491/2009 e 492/2009, considerando os
respectivos reajustes. Entre os benefícios estimados desta fiscalização cita-se a expectativa de
controle.
IV.5.

Corredor de ônibus - SP - Radial Leste - Trecho 1

Processo: TC 019.151/2015-2
Relator: Ministro Bruno Dantas
Decisão monocrática de 6/10/2015
98. O Corredor de ônibus - Radial Leste constitui uma das principais ligações viárias para a
Zona Leste da cidade de São Paulo/SP, tendo por função complementar a capacidade do eixo
Metrô-Trem CPTM e está dividido em 3 trechos. O trecho 1 possui 12 km de extensão, com
um traçado que parte do Terminal Parque Dom Pedro II até a altura da Rua Joaquim Marra,
por meio da Avenida Alcântara Machado (Radial Leste). O trecho 2, por sua vez, tem 5 km de
extensão e dá continuidade ao Trecho 1 até a Estação Artur Alvim do Metrô/SP, seguindo o
percurso da Av. Radial Leste.
99. O trecho 3 tem extensão de 9,5 km e se inicia na confluência da Avenida Águia de Haia
com a Avenida Radial Leste. No Contrato 43/Siurb/13, cujo objeto é o Trecho 1 do Corredor
Radial Leste, estão previstos os serviços de: (i) elaboração do projeto executivo; (ii)
terraplenagem; (iii) pavimentação; (iv) drenagem; (v) obras de arte correntes; (vi) obras de
arte especiais (túnel, viaduto, alça de acesso a viaduto); (vii) iluminação pública; (viii)
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remanejamento de interferências; (ix) sinalização horizonta l, vertical e semafórica; (x)
construção das passarelas e paradas; e (xi) paisagismo.
100. A obra foi fiscalizada no Fiscobras 2015 e culminou no despacho de 06/10/2015 do
Ministro Relator Bruno Dantas que confirmou que foram detectados indícios de
irregularidades graves do tipo IGP (inciso IV do § 1º do art. 112 da LDO 2015) no Contrato
43/Siurb/13 e no Edital de Pré-Qualificação 1/2012-SPobras, relativos aos serviços de
execução das obras e elaboração de projeto executivo da obra Corredor de ônibus Radial
Leste - Trecho 1, localizado no município de São Paulo/SP, devido ao sobrepreço e à restrição
à competitividade da licitação.
101. No Fiscobras 2016, foi realizada nova auditoria que teve por objetivo: (i) avaliar a
preservação do canteiro de obras durante o período de suspensão do contrato; (ii) verificar o
cumprimento da ordem de bloqueio financeiro dos recursos federais; e (iii) verificar se a
medida corretiva necessária para a retomada da obra paralisada, financiada com recursos
federais, foi realizada pela administração.
102. Em relação ao canteiro de obras, o qual é composto por três terrenos separados,
verificou-se, em inspeção in loco, que os terrenos estão devidamente cercados, não tendo sido
constatados sinais de vandalismo ou depredação que coloquem em risco os serviços já
executados ou os materiais adquiridos. A empresa está tomando providências para proteger os
materiais armazenados, com a utilização de vigilância. O único contraponto é a utilização de
um dos três terrenos por alguns usuários de drogas, que ali se abrigam da fiscalização e da
ação da polícia.
103. A fiscalização observou também que a administração municipal de São Paulo não
realizou nova licitação para a obra paralisada, não adotando, assim, a medida corretiva
necessária para a retomada da obra paralisada, razão pela qual foi mantida a IGP.
104. O volume de recursos fiscalizados (VRF) alcançou o montante de R$ 438.978.639,75 o
qual é o valor total do contrato 43/SIURB/13 (R$ 438.978.639,75 - data-base fev/2013) referente ao Trecho 1 do Corredor Radial Leste.
105. Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar o reforço da
expectativa de controle por parte dos órgãos fiscalizados, bem como a obtenção de
informações atualizadas acerca da preservação do canteiro de obras durante o período de
suspensão do contrato, e também a efetiva implementação do bloqueio dos recursos.
IV.6.

Obras de construção da BR-040/RJ

Processo: TC 023.204/2015-0
Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
Despacho de 19/8/2016
106. Auditoria a qual teve como objeto as obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ,
pertencentes à rodovia BR 040/MG/RJ, trecho Juiz de Fora/MG – Rio de Janeiro/RJ,
concedida à Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio (Concer), em 31 de
outubro de 1995.
107. A rodovia BR-040/MG/RJ, trecho Juiz de Fora/MG-Rio de Janeiro/RJ foi concedida
pela União, em 31 de outubro de 1995, à Concer. Dentre as obras previstas para execução
contratual estava a Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ, com orçamento estimado de R$
80.000.000,00 (ref. abril/1995), a ser realizada em prazo máximo de cinco anos após a
assinatura do contrato, conforme previsto no edital DER 0294/93-00 - item ampliação da
capacidade física.
Página 29 de 121
Parte integrante do Avulso27
do AVS nº 56 de 2016.
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

134

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 011.421/2015-0

108. Entretanto, apesar da previsão editalícia, os projetos executivos foram concluídos
apenas em 2013, sendo que o valor do orçamento da obra ultrapassou o valor constante em
edital. Conforme disposições contratuais, nesta situação, os valores de investimento que
excederam a estimativa inicial foram objeto de uma recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro.
109. Assim, a solução encontrada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pelo
Ministério dos Transportes para equilibrar o contrato, foi firmar um termo aditivo, em abril de
2014, prevendo um aporte de recursos diretamente do Orçamento Geral da União ou,
subsidiariamente, a prorrogação do contrato de concessão.
110. Entre as obras previstas para o empreendimento estão: o maior túnel do Brasil, segundo
a concessionária, medindo 4.690 m; a duplicação paralela à pista de descida existente,
construção de dois túneis com extensão de 300 metros; marginais na região da baixada e
acessos a aglomerados urbanos; retornos; variante de traçado para adequação da pista
descendente e melhorias no acesso à estação rodoviária de Petrópolis; acessos a Petrópolis;
interseção com a RJ-145 - Xerém e Implantação da praça de pedágio no km 102 - além de
indenizações por desapropriações e remanejamento de interferências.
111. A análise de conformidade do processo de aprovação da execução da obra denominada
Nova Subida da Serra (NSS) e do posterior Termo Aditivo 12 está sendo analisada no TC
014.689/2014-6 e a representação formulada pelas Procuradoras da República Joana Barreiro
Batista e Vanessa Seguezzi, em que alegam supostas irregularidades no aporte de recursos
federais no âmbito do contrato de concessão rodoviária PG-138/95-00, está sendo tratado no
TC 025.322/2015-0.
112. Pela introdução da forma de pagamento por aporte financeiro da União como forma de
remuneração por obras dentro de um contrato de concessão vigente; pela possibilidade de se
aplicar prorrogação contratual alternativamente ao aporte como forma de reequilíbrio
econômico- financeiro; pela introdução de aditivo contratual de grande monta em contrato de
concessão rodoviária próximo a expirar; pelo alinhamento com o objetivo estratégico de
induzir o aperfeiçoamento da gestão de riscos e controles internos da Administração Pública e
com a linha de ação de avaliar a complementaridade das políticas públicas de infraestrutura, e
a qualidade e a tempestividade da implantação dos empreendimentos, o Tribunal de Contas da
União decidiu por realizar auditoria na ANTT, com o objetivo de fiscalizar as obras de
construção da BR-040/RJ, no segmento da Serra de Petrópolis, a cargo da Concer.
113. O despacho do gabinete do Ministro Walton de Alencar, de 19/8/2016, confirmou a
classificação das irregularidades levantadas durante a fiscalização e listadas a seguir como
graves com recomendação de paralisação (IGP):
 sobreavaliação do valor do reequilíbrio econômico-financeiro no fluxo de caixa
marginal decorrente de superestimativa de alíquota de IRPJ e CSSL, e da base de
cálculo desses tributos;
 sobrepreço no orçamento da obra; e
 projetos básico e executivo desatualizados e deficientes.
114. O sobrepreço no Fluxo de Caixa Marginal foi estimado em R$ 203,8 milhões (ref.
maio/2012), sendo que desse montante, R$ 51,8 milhões (ref. maio/2012) foram pagos
indevidamente, transformando-se em superfaturamento. As razões desse sobrepreço são as
premissas equivocadas do Fluxo de Caixa Marginal elaborado pela ANTT, no que se refere à
alíquota e à base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSSL), bem como à alíquota do Imposto Sobre Serviços de
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Qualquer Natureza (ISSQN). Verificou-se, portanto, que a ANTT aprovou o montante da
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em razão de novos investimentos
necessários para a execução da obra da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ, em desacordo
com os normativos vigentes.
115. O sobrepreço encontrado no orçamento da obra foi calculado em R$ 97.136.680,95 (ref.
maio/2012), sendo R$ 72.800.201,81 (ref. maio/2012), devido a custos superiores ao
paradigma, não adoção de BDI diferenciado para serviços cotados e valor incorreto para o
ISSQN da obra. Também foi apurado sobrepreço de R$ 20.419.947,50 (ref. maio/2012)
devido ao valor previsto para a administração da obra e de R$ 3.916.531,65 (ref. maio/2012)
devido ao valor previsto para a taxa de risco incidir sobre o total dos investimentos, em vez de
somente sobre o custo direto da obra. A metodologia utilizada foi a de limitação do preço
global, ao contrário do que argumentou o gestor em seus comentários sobre o relatório
preliminar, com a compensação dos preços excessivos com os descontos verificados em
outros.
116. Devido à qualidade do projeto apresentado à época da assinatura do 12º Termo Aditivo,
a unidade técnica calculou somente o sobrepreço devido aos custos dos serviços, não sendo
apurado sobrepreço devido a quantitativos de projeto. Assim, a ANTT aprovou o orçamento
da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ, sem que o mesmo apresentasse os requisitos
mínimos definidos nos normativos vigentes.
117. Quanto ao projeto básico/executivo constatou-se que o produto apresentado, que balizou
o orçamento da obra, o descumprimento dos normativos se deu por não trazer elementos
suficientes e com grau de precisão adequado para a avaliação do custo da obra, não ser capaz
de assegurar os elementos elucidativos necessários à sua execução e não estar de acordo com
as normas.
118. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 990.273.412,36 (ref.
maio/2012). Entre os benefícios estimados desta fiscalização, pode-se mencionar o
aperfeiçoamento em metodologias de estimativa de custos ou redução de preços em tabelas
oficiais, o incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade de órgão ou entidade da
administração pública e a correção de irregularidades ou impropriedades apontadas pela
auditoria, sendo o total dos benefícios quantificáveis desta auditoria de R$ 300.921.588,00
(ref. maio/2012).
IV.7.

Obras do Aeroporto de Porto Alegre/RS

Processo: TC 035.677/2015-5
Relator: Ministro Raimundo Carreiro
Acórdão: ainda sem deliberação
119. O Aeroporto Internacional de Porto Alegre-Salgado Filho (RS) é o principal aeródromo
do estado do Rio Grande do Sul. Sua importância reflete nos números estatísticos da Infraero,
pelo qual se extrai que, este aeroporto movimentou, em 2015, 8,3 milhões de passageiros e
processou cerca de 89 mil pousos e decolagens.
120. Para atender às demandas do aeroporto, foram iniciadas intervenções na infraestrutura
aeroportuária como a reforma e ampliação do Terminal de Passageiros 1, objeto do Contrato
0102-EG/2013/0001. Em junho de 2015, o Governo Federal anunciou que ocorreriam quatro
concessões de Aeroportos da Rede Infraero incluindo o referido aeroporto.
121. No Fiscobras 2016 foi realizada fiscalização motivada por representação oferecida pelo
Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul, objetivando análise acerca da regularidade
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na contratação das empresas Espaço Aberto Ltda. e Construtora Damiani Ltda. com a
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) no contrato 0102EG/2013/0001. Este contrato tem como objeto a contratação das obras de ampliação do
terminal de passageiros, central de utilidade e demais obras complementares (1ª Fase) do
Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre/RS (TC 035.677/2015-5).
122. A auditoria constatou indícios de sub-rogação contratual fática advinda com o 1º Termo
aditivo do Contrato 0102-EG/2013-001. Isso porque a Infraero autorizou o ingresso da
Construtora Damiani como “interveniente-garante”, porém, na prática, devido às mudanças do
corpo técnico da obra para os funcionários da ingressante, bem como diante das
responsabilidades acordadas no contrato da Sociedade em Conta de Participação da
Construtora Espaço Aberto Ltda., a Construtora Damiani quem é a responsável pela execução
dos serviços.
123. Ademais, ratificando o entendimento disposto, o 1º Termo aditivo do contrato 0102EG/2013/0001 incluiu a Construtora Damiani responsável solidariamente pelas possíveis
sanções pecuniárias do contrato, o que demonstra que essa sub-rogou as obrigações e
responsabilidades – incluindo a execução dos serviços - inicialmente da Construtora Espaço
Aberto Ltda.
124. No momento, em relação ao cronograma inicialmente previsto, a obra encontra-se em
atraso de 62,28%. Entre os benefícios estimados desta fiscalização, podem-se mencionar o
incremento da expectativa de controle por parte da entidade auditada e o aperfeiçoamento nas
contratações realizadas pela Infraero.
IV.8.

BRT de Palmas

Processo: TC 018.777/2016-3
Relator: Ministro André Luís de Carvalho
Decisão monocrática de 21/9/2016
125. De acordo com a Prefeitura, Palmas é uma das cidades cuja população mais cresce no
país. Paralelamente a esse crescimento, a frota de veículos também aumenta. Entre os anos de
2005 e 2011, o crescimento dessa frota foi de 205,54%, de acordo com dados do
Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins. O número de veículos saltou de 21.465 para
126.247 entre os anos de 2000 e 2012. De acordo com a Secretaria Municipal de
Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transporte de Palmas/TO (SMAMTT), hoje o
município tem aproximadamente um veículo para cada 1,8 habitante.
126. Com o intuito de promover o desenvolvimento urbano, a Prefeitura propôs a
implantação do Corredor de Transporte Público Coletivo utilizando o sistema BRT (Bus
Rapid Transit), tendo como característica principal a reformulação dos eixos estruturantes das
vias onde circula o transporte público. O Governo Municipal entende que, a partir do
deslocamento do eixo viário principal, entre a rua Teotônio Segurado e a Av. NS-10, o
corredor passará a atender uma parcela maior da população, encurtando a distância entre o
norte e o sul da cidade.
127. A implantação do corredor exclusivo de transporte urbano concebido como Bus Rapid
Transit (BRT) em Palmas/TO se insere no contexto de reestruturação do sistema de transporte
nessa cidade. O corredor BRT Palmas compreende dois segmentos: BRT Av. Teotônio
Segurado e BRT Palmas Sul.
128. A fiscalização realizada no Ministério das Cidades, na Prefeitura Municipal de
Palmas/TO e na Caixa Econômica Federal, inserida no Fiscobras 2016, autorizada pelo
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Acórdão 664/2016-TCU-Plenário, tem como objeto o empreendimento BRT Sul, em
Palmas/TO.
129. Os seguintes indícios de irregularidades foram identificados neste trabalho: (i) estudo de
viabilidade técnica, econômica e ambiental deficiente; (ii) anteprojeto de engenharia
deficiente; (iii) motivação deficiente do ato de escolha do regime de contratação integrada do
RDC; e (iv) restrição à competitividade do certame.
130. Dentre os benefícios decorrentes do exame desta auditoria, pode-se mencionar a
paralisação da licitação de empreendimento sem a devida comprovação de sua viabilidade,
sendo o total dos benefícios quantificáveis dessa auditoria de R$ 227.580.000,00, referentes à
totalidade dos recursos federais a serem repassados ao Município de Palmas/TO por meio do
termo de compromisso 0444.024- 63/2014, além do aumento da expectativa de controle.
Destaca-se, também, a melhoria dos procedimentos da Secretaria Municipal de
Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transporte no âmbito da elaboração de seus estudos de
viabilidade, de seus projetos e processos licitatórios, bem como a melhoria do Ministério das
Cidades na aprovação desses documentos.
131. Por fim, em 21/9/2016, o Ministro Relator determinou encaminhar comunicação à
Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional a respeito do achado de auditoria que
se enquadrou no conceito de irregularidades grave com recomendação de paralisação - IGP
(art. 117 da Lei 13.242/2015 - LDO 2016).
IV.9.

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO

Processo: TC 014.504/2016-2
Relator: Ministro Bruno Dantas
Decisão monocrática de 04/10/2016
132. O Documento Técnico do Plano Diretor do município de Porto Velho, editado em 2007,
apontou que apenas 50% da população, à época, era atendida por rede de abastecimento de
água e menos de 2% dos domicílios (1,8%) estavam conectados à rede de coleta de esgotos,
que era lançado diretamente no Rio Madeira, principal afluente do Rio Amazonas.
133. Os 50% da população que não eram servidos pela rede de abastecimento de águas na
ocasião faziam uso do sistema de “poços amazonas” (poços que recolhem água do primeiro
lençol freático, geralmente contaminada).
134. A situação de baixa provisão de saneamento básico acarreta danos à saúde da população
e aumenta os gastos do município com o combate a pragas e doenças.
135. Conforme descrito no Termo de Referência do empreendimento, elaborado pelo
Governo do Estado de Rondônia, o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Porto Velho –
Sistema Sul contempla um horizonte de projeto de vinte anos, considerando o ano de 2015
como o início das operações.
136. O empreendimento em questão contempla o desenvolvimento dos projetos básicos e
executivos, assim como a execução das obras e serviços de engenharia, realização de testes,
pré-operação assistida e todas as demais operações necessárias e suficientes para a
implantação do sistema de esgotamento sanitário do Sistema Sul da cidade de Porto
Velho/RO, sob o regime de Contratação Integrada. Esses serviços serão custeados por
recursos provenientes da Operação de Crédito 228.681- 52, financiada pelo Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e pelos Termos de Compromisso 226.561-68/2008 e
296.770-66/2009 sem que tenha sido apontada, contudo, a definição das metas e valores
relativos a cada uma dessas avenças.
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137. A auditoria de conformidade realizada nas obras do Sistema de Esgotamento Sanitário
de Porto Velho/RO – Sistema Sul, lastreadas com recursos federais por meio dos Termos de
Compromisso 226.561-68/2008 e 296.770-66/2009, firmados entre o Governo do Estado de
Rondônia e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, e representado pela Caixa
Econômica Federal como agente financeiro operacionalizador da avença teve como objetivo
fiscalizar as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO - Sistema Sul.
138. A presente fiscalização constatou a existência de três indícios de irregularidades no
processo de contratação das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO, o
qual será financiado por dois Termos de Compromisso celebrados entre o Governo daquele
Estado e a União, por intermédio do Ministério das Cidades: a) sobrepreço no orçamento base
do certame; b) não atendimento dos requisitos para adoção do regime de Contratação
Integrada no certame; e c) restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios
inadequados de habilitação e julgamento.
139. Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar a mitigação dos
riscos de danos ao erário no valor de R$ 205.607.522,99, haja vista a possibilidade de
descontinuidade da execução do Contrato 118/PGE-2015, bem como o aumento da
expectativa do controle e a indução de melhorias na forma de atuação do órgão fiscalizado.
IV.10. Construção do Hospital Regional em Queimados/RJ
Processo: TC 008.937/2016-8
Relator: Ministro Benjamin Zymler
Acórdão: 2612/2016-TCU-Plenário
140. O município de Queimados está integrado à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na
Baixada Fluminense, fazendo divisa com os municípios de Japeri, Nova Iguaçu e Seropédica.
Sua população, de acordo com o censo IBGE 2010, é de 137.938 habitantes.
141. De acordo com a Proposta de Convênio n. 067607/2011, o Hospital Regional de
Queimados possuirá uma capacidade instalada de 216 leitos, compreendidos em: quarenta
leitos de cardiologia clínica; 64 leitos de cardiologia cirúrgica, quatro leitos de isolamento, 26
de leitos de observação na emergência, três salas de pronto atendimento, 34 leitos de UTI
cardiológicos, cinco leitos de isolamento, e um centro cirúrgico com sete salas cirúrgicas.
142. O Hospital Regional de Queimados
população da Baixada Fluminense, que
atendimento especializado em média e alta
da instituição na rede é de compor a
Cardiovascular.

será um hospital que assistirá prioritariamente a
possui 9.929.123 habitantes (2011), e prestará
complexidade em cardiologia. O papel estratégico
Rede Estadual de Média e Alta Complexidade

143. A construção do Hospital Geral de Queimados teve início em 1990 pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro - GERJ, com recursos oriundos de convênio com o Ministério da
Saúde - MS - 4º Termo Aditivo do Convênio SUDS 01/88. A empresa contratada foi a HMG
Engenharia e Construções Ltda. por meio de concorrência pública.
144. A auditoria teve como objetivo a avaliar a legalidade e legitimidade da utilização dos
recursos referentes ao Contrato de Repasse 0375.088-77/2011/Ministério da Saúde/Caixa,
Siafi 768473, no valor de R$ 90.000.000,00 (dos quais R$ 72.000.000,00 são repasses da
União e R$ 18.000.000,00 são relativos à contrapartida), tendo por objeto a construção de
Unidade de Saúde para Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada em
Saúde, situada em Queimados/RJ.
145. A principal constatação registrada pela fiscalização foi a de quantitativos inadequados
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na planilha orçamentária, que motivou a consideração da licitação como inapta pela Caixa,
mandatária da União, nos termos do inciso IV do § 2º do art. 1º da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU 507/2011. Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se
mencionar a expectativa de controle decorrente da ação de auditoria perante os órgãos
auditados e melhoria na gestão contratual.
146. O Acórdão 2612/2016-TCU-Plenário, de 11/10/2016, determinou reclassificar esse
empreendimento para IGP (referente ao achado ‘quantitativos inadequados na planilha
orçamentária’).
V.

Detalhamento das obras classificadas como pIGP

147. Neste capítulo, serão relacionadas informações a respeito dos empreendimentos com
proposta de IGP, porém, ainda não confirmados por decisão monocrática ou colegiada
(conforme art. 117, § 9º da LDO/2016).
V.1. Corredor de ônibus de Salvador – BA
Processo: TC 008.594/2016-3
Relator: Ministro Augusto Sherman
148. Os novos corredores estruturantes das Avenidas Gal Costa, Orlando Gomes e 29 de
Março, e construção da nova via da Ligação Pirajá-Lobato, são intervenções relevantes para a
evolução da mobilidade urbana da cidade do Salvador.
149. Além de ampliar a capacidade de vias existentes, contemplam previsão de implantação
de BRT (Bus Rapid Transit, ou Transporte Rápido por Ônibus em português) em corredor
exclusivo, criando as primeiras ligações viárias transversais de alta capacidade da capital
baiana, entre a orla da Baía de Todos os Santos e a orla Atlântica, permitindo o deslocamento
das pessoas sem viagens negativas obrigatórias (quando o usuário necessita fazer o percurso
inverso ao do seu interesse visando obter condições mais favoráveis de deslocamento) e
auxiliando na integração dos diversos modais de transporte (linha 2 do metrô, trem do
subúrbio, linhas de ônibus, veículos não motorizados, etc.).
150. As citadas intervenções - pelas próprias características da ocupação da área urbana - têm
o desenvolvimento de seus traçados geométricos totalmente encravados em áreas densamente
habitadas, sem atender a nenhum planejamento de ordenamento de uso do solo, em geral em
áreas de invasão e muitas vezes de risco (encostas).
151. Dos trabalhos de auditoria desenvolvidos pela Secretaria de Controle Externo do TCU
na Bahia (Secex/BA) na Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
(Conder), com o objetivo de verificar a contratação e a execução das obras de implantação de
vias transversais de interligação (Corredores Estruturantes ou Alimentadores I e II), no
município de Salvador/BA, com recursos do Termo de Compromisso 0421.239-74/2013,
prevendo a alocação de recursos no montante de R$ 1.224.814.155,93; conclui-se que foram
identificadas as seguintes ocorrências (achados de auditoria):
 Sobrepreço nos contratos 018/2014 e 019/2014 decorrente de orçamento expedito ou
paramétrico superestimado;
 Motivação deficiente do ato de escolha do regime da contratação integrada do RDC;
 Restrição à competitividade da licitação decorrente de adoção indevida de préqualificação;
 Ausência de critérios objetivos para o julgamento de proposta técnica; e
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 Deficiências na gestão dos empreendimentos.
152. Entre os benefícios estimados desta fiscalização, pode-se mencionar a apuração de
eventuais irregularidades e/ou omissões da Conder em relação Termo de Compromisso
0421.239-74/2013, bem como a obtenção de melhorias na forma da entidade atuar em
empreendimentos afins que contemplem recursos federais, o mesmo se aplicando à Caixa
Econômica Federal no âmbito de sua competência nos termos de compromisso/contratos de
repasse celebrados.
153. No que concerne aos benefícios quantificáveis, podem ser mencionados os montantes de
sobrepreço de R$ 55.887.073,77, equivalente a 9,45% do valor total do contrato 018/2014, e
R$ 45.818.786,55, correspondente a 8,55% do valor total do contrato 019/2014.
V.2. Manutenção de Trechos Rodoviários - PR - BR-Legal - Contrato 133/2014
Processo: TC 013.068/2016-4
Relator: Ministro Benjamin Zymler
154. O Programa de Sinalização e Segurança Rodoviária - BR-Legal do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tem o objetivo de implantar e manter
sinalização horizontal, vertical e suspensa, dispositivos de segurança viária e serviços
relacionados à área de engenharia de trânsito, garantindo uma maior segurança para os
usuários.
155. Estudos sobre Gerenciamento da Segurança Viária revelam que a minimização dos
acidentes de trânsito por meio da engenharia de tráfego, exige a elaboração de uma série de
atividades onde se deve atuar de forma preventiva e de forma corretiva para o atingimento do
objetivo proposto.
156. Tendo em vista a relevância do assunto, o TCU tem realizado diversas auditorias sobre
segurança viária, em locais concentradores de acidentes rodoviários, tanto em rodovias
administradas pelo Dnit quanto as concedidas à iniciativa privada, fiscalizadas pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
157. A fiscalização realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –
Superintendência Regional no estado do Paraná - Dnit/PR teve como objetivo verificar a
execução das obras de manutenção de trechos rodoviários abrangido pelo Programa Nacional
de Segurança e Sinalização Rodoviária (BR-Legal), desenvolvido para melhorar a segurança
das rodovias federais sob jurisdição do Dnit.
158. O objeto da fiscalização foi o Contrato TT-133/2014, decorrente do Edital 335/2013-00,
que adotou a modalidade do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) em
regime de contratação integrada, celebrado com a empresa Faixa Sinalização Viária Ltda.,
referente ao Lote 70, total de 617,2 km, parte do Edital RDC 335/2013-00. O valor do
contrato é de R$ 42.300.000,00 (data-base maio/2012).
159. Verificou-se que até o momento só foram realizados medições e pagamentos para
serviços de 23,66% do valor do contrato. A seguinte constatação foi classificada como pIGP:
“aceite de projeto executivo parcial, 76,8%, sem a equivalente redução do valor contratual”.
160. Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar a adequação do
valor contratual com redução de R$ 9.517.830,00, bem como oportunidades de melhoria de
desempenho.
V.3. Construção da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia – Hemobrás
Processo: TC 010.595/2016-3
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Relator: Walton Alencar Rodrigues
161. Criada pela Lei 10.972, de 2/12/2004, a Hemobrás é uma empresa pública vinculada ao
Ministério da Saúde (MS), destinada à exploração de atividade econômica, na forma do inciso
II do art. 173 da Constituição Federal.
162. A União tem participação exclusiva na Hemobrás e por ser classificada como estatal
não dependente, não executa suas despesas pelo Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal - Siafi. Os investimentos são orientados pelo instrumento
denominado Programação e Execução Orçamentária e Financeira (PDG), aprovado
anualmente pela Presidência da República.
163. A principal finalidade dessa empresa pública é o fornecimento de hemoderivados ao
Ministério da Saúde, órgão responsável pela compra e distribuição desses materiais às
Unidades Coordenadoras das Hemorredes Estaduais, pertencentes ao SUS.
164. Atualmente, porém, a Hemobrás não possui a estrutura e a tecnologia necessárias para
produção própria dos hemoderivados que fornece ao SUS, o que obriga à empresa pública a
manter vínculo contratual com o laboratório público francês Laboratoire Français du
Fractionnment et des Biotechnologies (LFB), que, além de estar conduzindo as ações da
transferência de tecnologia de produção dos citados medicamentos, realiza, mediante
pagamento da Hemobrás, o fracionamento do plasma coletado no Brasil.
165. Como expectativa da implantação da fábrica de hemoderivados, é que a Hemobrás
passe a ter autonomia para produção desses materiais e do recombinante os quais, atualmente,
são adquiridos dos laboratórios internacionais. Neste caso, o plasma brasileiro não precisaria
mais ser enviado para fora do país para se tornar o produto final.
166. As obras da fábrica de hemoderivados foram divididas em duas etapas, objetos de
concorrências distintas. A fiscalização realizada no âmbito do Fiscobras 2016, refere-se às
obras da segunda fase de implantação da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia,
localizada em Goiana, município da Zona da Mata Norte de Pernambuco.
167. Conforme Relatório de Gestão da Hemobrás de 2015, o orçamento previsto no PPA
2012-2015 para a implantação da fábrica de hemoderivados foi R$ 855.000.000,00. No PPA
2016-2019 consta um incremento orçamentário de R$ 700.500.000,00 para o empreendimento
em comento. Além disso, o PPA 2016-2019 prevê um orçamento de R$ 1.926.000.000,00
para a implantação da fábrica de recombinante, que constitui um novo bloco no mesmo
terreno destinado à fábrica de hemoderivados.
168. O Contrato 02/2011, relativo à segunda fase de implantação da Fábrica de
Hemoderivados, objeto da fiscalização, possui valor total atualizado de R$ 373.858.500,95
(considerando os aditivos e reajustes celebrados).
169. As principais constatações desse trabalho foram:
a) Pagamento de medições em desacordo com os critérios definidos (cronograma
previsto, identificação, quantidade e qualidade dos serviços);
b) Existência de atraso na execução do empreendimento;
c) Termos aditivos e planilha orçamentaria não refletem os serviços necessários para
conclusão da obra;
d) Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de supervisão ante o descompasso
entre a execução físico-financeira do contrato de execução e do contrato de supervisão.
170. Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar a possibilidade de
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responsabilização dos gestores, de melhoria em futuras licitações a serem realizadas pela
Hemobrás, além de um maior controle sobre as obras em andamento.
171. O despacho do Ministro Relator, de 14/9/2016, determinou
achados para pIGP além de determinar cautelarmente à Hemobrás
prorrogar a vigência do Contrato 2/2011 e de realizar pagamentos ao
serviços não executados, realizados de forma parcial, entregues com
inferior ao especificado ou não previstos
V.4.

a reclassificação dos
que se abstenha de
Consórcio Biotec por
padrão de qualidade

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Parnamirim/RN

Processo: TC 021.110/2016-6
Relator: Vital do Rêgo
172. O município de Parnamirim, pertencente à Região Metropolitana de Natal, ocupa uma
área de 123 km² e sua população foi estimada para o ano de 2015 em 242.384 habitantes, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo então o terceiro município mais
populoso do estado.
173. As obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de
Parnamirim/RN contemplam os bairros Boa Esperança, Centro, Cohabinal, Emaús, Jardim
Planalto, Monte Castelo, Parque de Exposições, Nova Parnamirim (Parque do Pitimbu e
Parque dos Eucaliptos na classificação do IBGE), Passagem de Areia, Rosa dos Ventos, Santa
Tereza, Santos Reis, Vale do Sol e Vida Nova.
174. O projeto do SES de Parnamirim prevê a utilização de redes coletoras convencionais,
passando pelo eixo das vias, e redes duplas, no caso de ruas asfaltadas ou em ruas onde já
existam redes de drenagem passando pelo eixo da via. O transporte será realizado por
intermédio de estações elevatórias com bombas submersíveis, dotadas de gerador de energia e
bomba reserva.
175. Visando avaliar a legalidade e legitimidade da utilização dos recursos referentes ao
Termo de Compromisso 0424.400-04/2014, vinculado à segunda etapa do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC-2), Siafi 680985, no valor de R$ 184.746.174,43 (dos quais
R$ 184.385.067,91 são repasses da União e R$ 361.106,52 são relativos à contrapartida), foi
planejada fiscalização nas obras desse sistema de esgotamento sanitário.
176. A licitação do empreendimento foi realizada pelo Edital 001/2015, de 5/3/2015, na
modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC), presencial, do tipo menor preço,
orçamento não sigiloso, modo de disputa aberto e regime de contratação empreitada por preço
global, sendo o objeto adjudicado para empresa Construtora A. Gaspar S.A (única empresa
que apresentou proposta).
177. Contudo, as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário ainda não haviam
sido iniciadas até a fase de execução da auditoria. Assim, a fiscalização se ateve aos atos
anteriores à celebração do Contrato 03/2015, decorrente do RDC Presencial 001/2015.
178. A partir do objetivo do trabalho, foram empregados métodos de auditoria como a
análise documental, tendo sido constatados os seguintes achados de auditoria:
 Sobrepreço decorrente de preços excessivos;
 Exclusão de serviços que podem comprometer a funciona lidade do empreendimento;
 Critério de medição inadequado;
 Restrição à competitividade da licitação regida pelo RDC decorrente de critérios
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inadequados de habilitação.
179. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 165.830.550,62 (valor do
Contrato 03/2015) e entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar a
possível elisão de sobrepreço estimado em R$ 10.088.786,43, o aumento da expectativa de
controle decorrente da ação de auditoria perante os órgãos auditados, correção de critério de
pagamento e melhoria na gestão contratual.
VI.

Detalhamento da obra classificada como IGR

180. Relacionam-se, neste capítulo, informações a respeito do único empreendimento
classificado atualmente como IGR, que são as irregularidades quem permitem a continuidade
da obra desde que haja autorização do contratado para retenção de valores a serem pagos, ou a
apresentação de garantias suficientes para prevenir o possível dano ao erário, até a decisão de
mérito sobre o indício relatado;

VI.1.

Construção da Refinaria Abreu e Lima em Recife/PE

Processo: TC 008.472/2008-3
Relator: Ministro Bruno Dantas
Acórdão: 3044/2008-TCU-Plenário
181. Foi realizada fiscalização que se propôs a avaliar a qualidade da gestão da implantação
das obras. A principal constatação do trabalho foi a “Gestão Temerária” da implantação do
empreendimento Rnest, caracterizada pelo conjunto integrado de decisões desprovidas das
cautelas que seriam necessárias ou razoáveis na vigência da implantação do projeto.
182. O projeto conceitual da Rnest foi aprovado mesmo estando incompleto. Grande parte do
seu escopo foi deixado em aberto, em função da indefinição da parceria societária entre a
Petrobras e a estatal venezuelana PDVSA para construção da Rnest. Essa indefinição
comprometeu o EVTE preliminar, que indicava suposta viabilidade econômica ao projeto,
mesmo sem a necessária definição da tecnologia de processo ou do modelo de negócio do
empreendimento.
183. O Acórdão nº 1988/2015-TCU-Plenário, de 12/8/2015, determinou manter a
classificação de IGR, identificada em anos anteriores, conforme descrito abaixo:
"9.2. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional que, com respeito aos indícios de irregularidades graves apontados no Contrato
0800.0033808.07.2, relativo aos serviços de terraplenagem da Rnest (TC 008.472/2008-3), o
TCU mantém a classificação da irregularidade como IG-R, garantindo eventual decisão de
ressarcimento de danos, uma vez que a decisão prolatada por meio do Acórdão 2.290/2013TCU-Plenário, no sentido de execução das garantias apresentadas, face à retenção determinada,
encontra-se suspensa por efeito de recursos interpostos pelas partes". (grifo nosso)

184. Valendo-se de números da própria Petrobras, a área técnica do TCU estimou que o
prejuízo aos cofres da Petrobras em decorrência da inviabilidade econômica da Rnest é da
ordem de US$ 18,9 bilhões.
185. Em consequência do trabalho desenvolvido, os principais benefícios estimados,
relacionam-se à responsabilização dos gestores pela irregularidade e possível recuperação do
numerário relacionado aos prejuízos incorridos pela Companhia.
VII. Atendimentos ao Acórdão 664/2016-TCU-Plenário
186. Os próximos capítulos apresentam os conteúdos determinados pelo Acórdão 664-TCUPlenário, de 23/3/2016, a constarem na Consolidação do Fiscobras 2016:
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9.3. incluir, no relatório consolidado do Fiscobras 2016 a ser encaminhado ao Congresso
Nacional, resumos acerca das ações de controle na área de infraestrutura, listadas no Anexo III
do Voto que fundamenta o presente Acórdão;

187. Nesse contexto, o Anexo III do Voto, destacado pelo item 9.3 da aludida deliberação,
possui o seguinte conteúdo:
Anexo III
Ações de controle na área de infraestrutura a serem
incluídas no Relatório Consolidado do Fiscobras 2016
1) auditoria destinada a avaliar eventuais vantagens e desvantagens decorrentes da opção pelo
RDC nas contratações de obras públicas, especialmente quanto ao uso do regime de
contratação integrada, em cumprimento ao subitem 9.3.1 e 9.3.2.6 do Acórdão 2.805/2015TCU-Plenário;
2) auditorias destinadas a avaliar estrutura dos órgãos e entidades incumbidos do
gerenciamento de obras públicas, em cumprimento ao subitem 9.3.2.4 do Acórdão
2.805/2015-TCU-Plenário;
3) fiscalização realizada pela SeinfraUrbana, com foco análise de risco em obras públicas,
com o auxílio do Sistema de Auditoria de Orçamentos (SAO), referente ao TC 000.763/20160;
4) fiscalização realizada pela SeinfraElétrica, nas empresas estatais acionistas da SPE Norte
Energia, responsável pela construção da UHE Belo Monte, referente ao TC 017.053/2015-3;
5) relação de obras que se encontram paralisadas por falta de transferência de recursos
financeiros há mais de 120 dias, discriminadas por função de governo e unidades da
federação;
VII.1. Fiscalização realizada pela SeinfraUrbana, com foco análise de risco em obras
públicas, com o auxílio do Sistema de Auditoria de Orçamentos (SAO), referente ao TC
000.763/2016-0
188. Para a realização da aludida fiscalização, foi autuado o processo TC 000.763/2016-0
com o objetivo prioritário de conhecer os aspectos operacionais do funcionamento de órgãos e
entidades da Administração; e avaliar a viabilidade de realização de fiscalizações pela
SeinfraUrbana.
189. Em resumo, esse trabalho buscou: (i) caracterizar e identificar as possíveis causas de
deficiência na evolução físico-financeira das obras em diversos órgãos e entidades; (ii)
relacionar as principais inconformidades orçamentárias nas obras geridas pela Caixa
Econômica Federal - Caixa; (iii) analisar as prováveis inconformidades de gestão das
operações nas quais a Caixa atua como mandatária da União; e (iv) sugerir prioridade de
fiscalização da SeinfraUrbana nas obras geridas pela Caixa, com base em análise de risco.
190. Foi identificado que a Caixa possuía as informações da maior parte da clientela da
SeinfraUrbana (investimentos da carteira ativa da ordem de R$ 110 bilhões). Por essa razão,
ela foi escolhida como instituição piloto para execução do procedimento de avaliação de risco
dos orçamentos e análise da evolução das operações, com base em informações gerenciais por
ela disponibilizada.
191. Não obstante, foi incluída no estudo parte das informações gerenciais entregues pelo
FNDE e pelo Ministério da Saúde, especialmente quando da identificação da incidência de
paralisações de obras.
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Sobre o Sistema de Auditoria de Orçamentos (SAO)
192. O Sistema de Auditoria de Orçamentos (SAO) foi desenvolvido pelas antigas
Secretarias de Fiscalização de Obras (Secob), atuais Secretarias de Fiscalização de
Infraestrutura (Seinfra), em parceria com a Secretaria de Soluções de TI (STI). O sistema
auxilia os auditores nos trabalhos de análise de orçamentos de obras, reduzindo o tempo que
era empregado na preparação e no processamento de dados da planilha orçamentária,
aumentando a produtividade dessa tarefa em comparação às análises não automatizadas.
193. No âmbito gerencial, o SAO é uma ferramenta de avaliação de risco em orçamentos de
obras públicas. O sistema possui capacidade de identificar, de forma automatizada, uma série
de irregularidades, tais como: i) erros de cálculos de valores parciais; (ii) existência e
incidência de administração local medida por mês; (iii) existência de verba discriminada de
forma explícita; (iv) duplicidade de serviços com características de administração local; e (v)
incidência de serviços idênticos com preços diferentes em um mesmo orçamento.
194. De forma preliminar, o SAO gera uma lista de classificação dos orçamentos aplicando
uma nota de risco a partir das possíveis inconsistências identificadas automaticamente por
algoritmos. Essa análise com base nos riscos identificados, aponta as planilhas orçamentárias
que requerem maior atenção por parte do Tribunal de Contas da União.
195. Assim, as ferramentas disponíveis no SAO permitem: (i) avaliar de forma global os
orçamentos encaminhados; (ii) focar esforços nas principais, ou mais corriqueiras,
deficiências dos orçamentos das obras; e (iii) racionalizar as ações de fiscalização.
196. No que se refere à esfera operacional, o SAO possui informações atinentes às bases de
dados de sistemas referenciais de preços e ferramentas computacionais que auxiliam o
desenvolvimento das auditorias de orçamentos de obras, tais como: (i) os módulos de criação
de curvas ABC de serviços e insumos; (ii) ajustes e comparação de orçamentos; e (iii) cálculo
de sobrepreço. Além dessas ferramentas, o sistema permite a geração de relatórios individuais
automatizados apontando as possíveis inconformidades elencadas em cada orçamento.
Delimitação do Escopo dos Trabalhos
197. Não foi escopo dos trabalhos avaliar a conformidade dos repasses no que tange aos
projetos das obras, à adequação do objeto às diretrizes do programa de governo, ao edital de
licitação, à execução e à qualidade dos serviços. Além disso, não foram conferidos os
quantitativos de serviços orçados em relação ao projeto ou ao realizado nas obras. Tais
verificações poderão ser objeto de análise em futuras auditorias deste Tribunal, caso sejam
preenchidos os requisitos previstos (oportunidade, conveniência e risco envolvido).
198. Nos relatórios individuais, por terem sido utilizados apenas procedimentos
automatizados e semi-automatizados de análise, foram registradas inconformidades passíveis
de verificação por meio dos algoritmos do SAO. Dessa forma, não se afasta a possibilidade de
novos apontamentos de irregularidades, inclusive de semelhante teor, em futuras auditorias de
conformidade para os orçamentos das obras contidas nas operações de repasse ora aferidas.
199. De igual modo, é possível que os apontamentos de inconsistências, obtidos de forma
automatizada, sejam justificáveis (haja explicação implícita) ou sejam falsos positivos
(indicação equivocada de erro pelo SAO), ainda que essa última situação tenha sido pouco
comum nos apontamentos de fiscalizações individuais anteriores que se fundamentaram nos
algoritmos do SAO.
200. Nesse levantamento, foram requeridos orçamentos de obras de 280 operações geridas
pela Caixa. Utilizando os algoritmos de mineração de dados do SAO, e com base nos
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orçamentos disponibilizados, foram emitidos 260 questionários de auditoria, os quais
remontam recursos investidos da ordem de R$ 18,96 bilhões e avaliação de 445 mil linhas
orçamentárias. O resumo da matriz de possíveis inconformidades é o seguinte:
Tabela 14 – Possíveis achados detectados pelo SAO
Possível
achado
automaticamente (SAO)

identificado

Erro de cálculo

Número
de Relatórios
com o
achado
16

Possível
impacto em
R$ milhões

Itens
Orçamentários

Soma dos Itens
Orçamentários em
R$ milhões

5,68

BDI fora da Faixa Jurisprudencial
Encargos Sociais divergente dos Sistemas
referenciais
Administração Local Medida de Forma
Mensal
Administração Local Maior que a Faixa
Jurisprudencial
Itens com característica de Verba
Itens Administração Local inserido na
Planilha Orçamentária
Mais de um preço para o mesmo serviço

137

273,43

Serviço Menos Econômico

226

741,35

Serviço Inadequado

79

R$ 169,39

Incidência de Serviço Fora da Normalidade

116

Duplicidade de Pagamentos
Unidades Orçadas Divergente dos Sistemas
de Referência
Sobrepreço em itens orçamentários
Evolução
Irregular
dos
Desembolsos/Pagamentos
Totais
Fonte: TCU/SeinfraUrbana

58

40

25

88

297,66

10

169,50

92

490,93

128

484,96

63

62,75

291
R$ 132,26

46
174

168
R$ 246,01

160
1.433

R$ 720,14

484

R$ 2.353,79

201. Portanto, foram identificados automaticamente 1.433 possíveis inconsistências,
utilizando os algoritmos do Sistema de Auditoria de Orçamentos (SAO). Nesses, foram
apontadas possibilidades de correção da ordem de R$ 720 milhões, ajustes em 484
irregularidades e ainda outros R$ 2,3 bilhões de itens possivelmente inconsistentes.
202. Em adição, durante a execução dos trabalhos foram verificados problemas não
padronizáveis de cálculo em dez relatórios sobre os quais foi requerida manifestação da
Caixa.
203. Ademais, foram observadas 27 operações localizadas no Estado de São Paulo para as
quais houve licitação/contratação de empresa sem ter havido aprovação prévia de projetos
pela Caixa (necessidade de utilização de procedimentos para recepção de licitação pretérita).
204. Desta forma, esse somatório de 1.470 achados de auditoria obtidos de forma
automatizada ou semi-automatizada, bem como as respostas apresentadas pela Caixa, foram
avaliados em detalhe nos tópicos de exame técnico do levantamento.
205. A Caixa apresentou tempestivamente respostas a 140 dos relatórios automatizados com
questionamentos que fizeram parte da fiscalização de levantamento. Ademais, toda a análise
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das respostas apresentadas pela Caixa está limitada a apenas esses 140 casos. Deve ser
ressaltado também que, em geral, não foram declarados os impactos das correções, uma vez
que, na maioria dos casos, foi informado que tais correções ocorreriam em etapas posteriores.
206. Por fim, destaca-se que foi prolatado o Acórdão 2697/2016-TCU-Plenário, em
20/10/2016, que decidiu dar ciência à Caixa sobre as impropriedades e falhas apontadas, para
que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção das ocorrências detectadas, bem
como proferiu diversas recomendações à Caixa acerca da matéria.
VII.2. Obras paralisadas - relação de obras que se encontram paralisadas por falta de
transferência de recursos financeiros há mais de 120 dias, discriminadas por função de
governo e unidades da federação
VII.2.1. Obras geridas pela Caixa Econômica Federal
207. Foram verificados indícios de atrasos nos contratos geridos pela Caixa, identificados a
partir da falta de aderência do gráfico de evolução de pagamentos/desembolsos em 160
operações de um total de 260 (62% dos orçamentos avaliados nesse levantamento).
208. Conforme proposto por Carl V. Limmer no livro Planejamento, Orçamentação e
Controle de Projetos e Obras (Editora: LTC – Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro –
RJ, 1997, p. 64-67), os valores acumulados de mão de obra (homens-horas) ou de unidades
monetárias necessárias à execução de uma obra período a período podem ser representados
sob forma gráfica denominada de curva S, por lembrar a configuração dessa letra.
209. Ele indica, ainda, que a curva S, que mostra a distribuição de um recurso, de forma
cumulativa, é amplamente utilizada no planejamento, programação e controle de projetos.
Essa curva representa o projeto como um todo e permite visualizar o ritmo de andamento
previsto para a sua implementação.
210. Limmer apresenta faixas usuais dessa curva, variando em função dos ritmos iniciais e
finais dos serviços, cujas linhas extremas seriam 50% do projeto completado em 40% do
tempo (projetos inicialmente mais velozes) ou 50% do projeto completado em 60% do tempo
(projetos inicialmente mais lentos).
Gráfico 7 - Curvas de valores padrão de evolução de projetos

Fonte: Limmer, Carl v. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos de Obras, Editora:
LTC – Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro – RJ, 1997, p. 65.
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211. Sendo adotadas as faixas propostas acima como critério de normalidade, obras cuja
evolução destoe delas têm indícios de problemas de execução. Esse seria, por exemplo, o caso
de um projeto que, estando com mais de 60% do prazo de execução transcorrido, ainda não
possua 50% das obras concluídas, indicando possíveis atrasos na sua entrega.
212. Para fins de análise, nos casos que a data de fim da obra está explícita na base de dados
da Caixa, o prazo previsto para aplicação dos recursos foi o calculado entre as datas de início
e fim da obra. Contudo, nos casos em que essa informação não constava da base, o prazo
previsto para aplicação dos recursos foi o calculado entre a data de início da obra e a data de
término de vigência da operação.
213. A Caixa não explicitou as informações do prazo inicial para conclusão das obras
(contido no cronograma inicial), e sim, o prazo mais atual (possivelmente decorrente de
cronograma reprogramado). Assim, a análise da curva S pode restar parcialmente prejudicada,
uma vez que obras atrasadas, quando reprogramadas, podem parecer estar dentro do prazo e
com evolução satisfatória. Ainda, devido a reprogramações, a curva S de evolução dos
serviços poderá aparentar aceleração maior que a usual na fase inicial e prolongamento da
fase final (últimos 10%), decorrente da dificuldade de entrega da obra.
214. Indica-se ainda que, para fins de evolução do projeto, foram utilizadas as informações
de pagamentos à empresa responsável pela execução dos serviços.
215. Finalmente, para os casos em que a curva S de pagamentos cruzar a curva de repasses
no gráfico, há indicativo de atrasos de repasses de recursos ao tomador e, portanto, possível
responsabilidade da União em um eventual atraso para entrega das obras.
216. Nesse trabalho, foram identificados automaticamente 160 orçamentos com evolução de
pagamentos divergentes dos padrões propostos por Carl V. Limmer (ver Anexos III e IV desta
instrução). Esse fato foi questionado à Caixa para que identificasse se há justificativa técnica
para o andamento da obra fora da normalidade para o tipo de projeto.
217. A respeito desse assunto, a Caixa se manifestou em 74 respostas, as quais,
resumidamente, podem ser caracterizadas da seguinte maneira:
a) não apresentou os motivos das paralisações, indicando, em geral, que a Caixa não se
utiliza da metodologia da Curva S (em 25 respostas, que representa 34% dos casos);
b) apontou os atrasos como decorrentes da necessidade de adequações nos projetos,
concessão de licenças ambientais, desapropriações, adequação do objeto ou utilização
de metas dessincronizadas (em 22 respostas, que representam cerca de 30% dos casos);
c) indicou em quinze respostas que os atrasos e paralisações decorreriam principalmente
do atraso no repasse dos recursos. Além desses, também apontou como causa da
redução de ritmo dos serviços o atraso no repasse de recursos, associado a outras
questões, em outras seis respostas. Dessa forma o atraso no repasse de recursos
respondeu por aproximadamente 28% das respostas, ainda que parte desse valor esteja
também associado a outras causas;
d) indicou que o contratado precisou ser substituído (em cinco respostas, que
representam cerca de 7% dos casos);
e) afirmou que a dificuldade de evolução da obra esteve ligada a atrasos no
procedimento de medição e liberação dos recursos, o que fez as empresas reduzirem o
ritmo (em duas respostas, o que representa cerca de 3% dos casos);
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g) afirmou que o atraso seria decorrente de retenções e apontamentos do TCU (em uma
resposta, o que representa cerca de 1% dos casos);
218. O detalhamento das respostas individuais da Caixa sobre essa questão pode ser
observado às peças 280 (por operação) e 301 (por apontamento) do levantamento.
219. O atraso e o número de paralisações de obras públicas tem sido motivo de debates em
diversas ocasiões dentro deste Tribunal de Contas. Em geral porque esse é um tema recorrente
na imprensa brasileira e porque este órgão tem recebido, periodicamente, consultas do
Congresso Nacional acerca dos empreendimentos nessa situação.
220. No Acórdão 2.155/2015-TCU-Plenário, este tribunal respondeu à última solicitação de
informação sobre o assunto, requerida pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal. Nele, foi informado que:
9.2.1. a inexistência de um cadastro de obras públicas executadas com recursos federais, cuja
necessidade foi apontada pelo TCU mediante os Acórdãos 1.188/2007 e 617/2010, ambos do
Plenário, com determinação de providências ao Poder Executivo, dificulta que se levantem
informações precisas e atualizadas sobre as obras que estão, atualmente, em execução,
concluídas ou paralisadas; (grifo acrescido)
221. De igual modo, pode ser constado que a própria Administração Pública anseia por essa
solução, sem, contudo, alcançar êxito até o presente momento. Conforme publicado no sitio
eletrônico
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/07/temer-encomenda-levantamento-deobras-inacabadas-do-governo-federal.html, o Presidente interino da República, na teria
solicitado o levantamento de obras inacabadas do Governo Federal.

222. Após reiteradas decisões desta Corte de Contas e de Projetos de Lei buscando sanar a
deficiência de informações gerenciais sobre as operações que utilizam recursos do OGU (v.
Projeto de Lei 439/2009), o sistema com informações sobre o cadastro de obras está
disponível no seguinte endereço eletrônico: http://obras.planejamento.gov.br. Porém, ao se
pesquisar essa página, constam inúmeros objetos não relacionados a obras, tais como
atualização de software e compra de vales transportes. Além disso, não há ferramenta para
filtrar os objetos pertinentes somente a empreendimentos custeados com recursos federais.
223. Por outro lado, no que tange à atuação da Caixa como mandatária da União, é louvável
o fato de que essa possua e disponibilize ao público em geral, na internet, informações
gerenciais das operações financiadas com recursos do OGU, por meio do sistema Siurb. De
igual modo, deve ser registrada a atuação tempestiva da Caixa, quando solicitada, em
disponibilizar periodicamente, de forma irrestrita, uma base de dados contendo as
informações gerenciais de todas as operações que utilizam recursos do OGU, na sua área de
downloads. Esse conjunto de informações, dentre outros, possibilita que seja feita análise
estatística sobre a evolução dos seus contratos de repasses ou termos de compromisso.
224. A quantidade de operações nas quais a Caixa é mandatária da União é de 45.767, que
correspondem ao valor de R$ 110 bilhões. Cabe a observação, que 87% do montante
financeiro apresentado são relativos a operações nas áreas de (i) habitação; (ii) saneamento; e
(iii) infraestrutura. Assim, depreende-se que o objeto principal dessas operações sejam obras,
ainda que haja destinação parcial dos recursos para atividades complementares à execução
dos empreendimentos, como por exemplo: (i) elaboração de estudos e projetos; e (ii) trabalho
social.
225. O valor restante, correspondente a 13% do total, diz respeito a operações nas áreas de
(i) agricultura; (ii) saúde; e (iii) educação/desportes. Nessas áreas, foram identificados
convênios cujo objeto possui características de realização de obras, como por exemplo: (i)
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recuperação de estradas; (ii) construção de casa de farinha. Em adição, nessas áreas foram
constatados outros convênios cujos objetos não puderam ser associados diretamente à
realização obras, como, por exemplo: (i) compra de equipamentos; e (ii) realização de
atividades de gestão. Contudo, as informações disponibilizadas pela Caixa não permitiram
segmentar e quantificar automaticamente os objetos pelas suas características. Desse modo,
nesses 13% podem existir operações que não possuam recursos referentes a obras.
226. Deve ser elucidado que a definição de obras, serviços e compras, trazidas na Lei
8.666/1993, gera incerteza sobre o enquadramento de um conjunto de objetos. Isso porque,
para execução de um empreendimento, pode ser necessário a contração de obras, serviços e
equipamentos. Por exemplo, em uma solução de transporte metroviário é necessário contratar
(i) a elaboração de estudos e projetos; (ii) a execução dos serviços de construção a ele
associados (ex: mobilização, administração local); e (iii) a compra dos trens e equipamentos
auxiliares.
227. Nesse trabalho não foi aprofundada a análise de delimitação de conceitos, mas é
necessário esclarecer que o termo “obra” nele utilizado possuirá uma maior abrangência que o
trazido no inciso I do art. 6º da Lei 8.666/1993, que reza que obra seja: “toda construção,
reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta”.
Serão incluídos nesse termo os serviços técnicos e equipamentos necessários a permitir o
início de utilização do empreendimento. Apesar disso, especialmente nas áreas de agricultura,
saúde e educação/desportes, ainda será possível a existência de operações cuja descrição do
objeto não se enquadre nesse rol (ex: atividades de gestão).
228. Portanto, pode-se afirmar que 87% do montante de recursos avaliado nas operações são
destinados à execução de obras ou serviços associados e 13 % são categorizados como mistos
(“obras” e “não obras”). Considerando essa premissa, segundo a qual a grande maioria das
operações são categorizadas como obras, será utilizado neste trabalho tanto o termo operações
como empreendimentos e obras em idêntico significado, cabendo a ressalva anteriormente
apresentada.
229. Deve ser destacado que os critérios de classificação de obras na situação paralisada
podem divergir entre os órgãos e entidades da Administração Pública (Relatório do Acórdão
TCU 593/2015–Plenário). Ainda, a eficiência de fiscalização pelo gestor dos repasses pode
alterar significativamente o montante informado de paralisação, uma vez que parte dos
problemas poderia passar desapercebida por ausência de acompanhamento.
230. Finalmente, é possível haver erros de preenchimentos na base de dados fornecida,
comuns em um conjunto de informações desse porte, de modo que deve ser ressalvado que as
informações aqui prestadas não avaliaram a qualidade nem pertinência dos dados prestados.
VII.2.1.1.

Incidência de obras paralisadas nas operações mantidas pela Caixa

231. De posse da base de dados, cientes de que essa representa apenas uma amostra do
conjunto de obras promovidas pelo Governo Federal e seguindo a classificação utilizada pela
Caixa, pode ser constatada a seguinte situação (informações de 31/1/2016):
Gráfico 8 - Situação das obras
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Fonte: http://www.caixa.gov.br/Downloads/orgaos -de-fiscalizacao-e-controle/TCU_2016_02_01.zip

232. Nesse gráfico, pode ser observado que a maior parte das operações ativas possuem
obras na situação ‘Não Iniciada’ (32%). Para esse caso, as informações disponíveis indicaram
que metade dos contratos estão com cláusulas suspensivas, ou seja, existe alguma pendência
técnica ou jurídica que emperra o prosseguimento do trâmite normal da operação (por
exemplo deficiência de projeto e titularidade de áreas).
233. A outra metade das operações não iniciadas está marcada como em situação normal.
Esse fato evidencia a possibilidade de existir outras barreiras ao início efetivo das obras.
Alguns desses possíveis fatores são necessidade de: (i) complementação de estudos técnicos e
detalhamento de projeto; (ii) obtenção de licenças; e (iii) desapropriação de áreas.
234. No caso de operações com obras concluídas, 2ª maior classificação verificada, foi
constatado que essas permaneceram como operações ativas devido à necessidade de prestação
de contas, instauração de Tomadas de Constas Especiais (TCE), execução de outras metas e
outras questões intrínsecas ao processo de fiscalização. Contudo, para fins de análise da
evolução dos trabalhos, elas devem ser desconsideradas.
235. Na sequência de importância numérica, podem ser observadas as operações com obras
paralisadas (22%), seguidas das operações com obras em atraso (12%). Assim, seguindo a
metodologia de classificação adotada pela Caixa, 34% das operações estariam enfrentando
dificuldades para seguir a evolução físico-financeira de forma adequada.
236. Caso fossem removidas as operações com obras na situação concluída e as operações
com obras não iniciadas, as com obras paralisadas atingiriam 50% e as atrasadas 27%. Ou
seja, apenas 23% das operações com obras já iniciadas e em andamento estariam em ritmo
adequado de evolução.
VII.2.1.2.
da Saúde

Incidência de obras paralisadas geridas pelos Ministérios da Educação e

237. Cabe registrar que as informações prestadas pelo Ministério da Educação/FNDE são
preliminares e sujeitas a variação. No caso da situação das obras geridas pelo FNDE (28.401
operações), pode ser constatado que foram incluídas, além de operações com obras em
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execução, também aquelas em (i) planejamento; (ii) contratação; (iii) licitação; (iv) concluídas
ou (v) canceladas. Para análise da evolução de aplicação dos recursos, foram suprimidas
operações com essas características de modo que a análise a seguir apresentada se restringe a
11.201 operações em execução.
238. Em termos de quantidade, seguindo os critérios de situação de obra adotados pelo
FNDE, foi identificado que 78% das operações estão em execução, o que seria indicativo de
execução a contento na visão do referido gestor. Em adição, as informações contidas no banco
de dados apontam que 6% do volume de recursos das operações estão em processo de
reformulação, 6% estariam em obras inacabadas e 11% em obras na situação paralisada.
Dessa forma, cerca de 23% das operações estaria em obras com dificuldade de evoluírem de
forma normal.
239. Quanto às obras geridas pelo Ministério da Saúde, as informações foram apresentadas
de forma segmentada em relação às suas unidades gestoras. Em relação às obras da Funasa
inseridas no PAC - Programa de Aceleração do Crescimento (3.357 operações), foi observado
que 495 operações estavam em ação preparatória. Do restante, 82% estariam em execução e
18% estariam na situação paralisada.
240. Concernente às obras da Funasa não inseridas no PAC (1.485 operações), foi observado
que apenas 3,3% dessas estariam na situação paralisada. Essa incidência é muito inferior ao
observado nas demais base de dados, inclusive para as obras do PAC daquele ministério, o
que representa um indício de inconsistência dos dados fornecidos. Essa situação aponta a
necessidade de que a SeinfraUrbana avalie a conveniência e oportunidade de executar
auditoria de conformidade no sistema de gestão dos convênios do referido órgão.
241. Com relação às obras do Ministério da Saúde executadas por meio de transferência
fundo a fundo (32.360 operações), o Ministério da Saúde não possui informações sobre a
situação de evolução dos serviços. Conforme constatado no Acórdão 1.426/2015-TCUPlenário, foram feitas diversas determinações ao Ministério da Saúde no sentido de adequar o
Sistema de Monitoramento de Obras (Sismob), incluindo a de que fossem adicionados
campos próprios para o registro da situação de obra paralisada e os motivos da paralisação.
Quando da apresentação das informações gerenciais requisitadas, o Ministério da Saúde
informou que os ajustes determinados ainda estão sendo implementados.
VII.2.1.3.

Perfil das obras paralisadas geridas pela Caixa

242. De posse da base de dados gerenciais disponibilizada pela Caixa, foram tabuladas e
correlacionadas as informações acerca da paralisação de obras com outras informações nela
disponíveis. Portanto, as informações de paralisação foram comparadas: (i) de forma espacial
– por unidade da federação; (ii) em relação ao valor de investimento individual; e (iii) quanto
ao número de Tomada de Contas Especial (TCE).
243. Deve ser esclarecido que a base de dados fornecida pela Caixa permite a análise de
diversas combinações de informações, como por exemplo, incidências de paralisações por: (i)
local de aplicação; (ii) programa; (iii) gestor; e (iv) período de seleção orçamentária. Quanto
aos indicadores em relação aos quais se avaliam as incidências, podem ser estudados (i) os
valores monetários repassados e/ou aplicados; e (ii) o quantitativo de operações. Nesse
trabalho, foram apresentadas as combinações consideradas mais pertinentes à caracterização
da situação de paralisação das obras geridas pela Caixa.
244. Explica-se que, para traçar o perfil de paralisação, foi utilizada a totalidade dos dados,
sem a supressão das operações com obras não iniciadas ou concluídas.
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245. Inicialmente, foi apresentado mapa temático com a incidência relativa de valores de
investimento de operações paralisadas por unidade da federação (%).
Gráfico 9 - Incidências de paralisações em operações com recursos de repasses

Fonte: http://www.caixa.gov.br/Downloads/orgaos-de-fiscalizacao-e-controle/TCU_2016_02_01.zip

246. Uma análise preliminar do mapa de paralisações permite concluir que é na região norte
do país e no norte da região nordeste que ocorre maior incidência relativa de recursos em
obras paralisadas.
247. Outra análise do comportamento das paralisações é a que aponta a frequência de
quantidades de obras paralisadas em relação aos valores de investimentos. Pode inicialmente
ser constatado que 85% das paralisações são originárias de convênios com valores de até
R$ 1,5 milhões. Destas, 90% estão concentradas até R$ 750.000,00. Isso se deve naturalmente
ao maior quantitativo de obras contratadas nessa faixa de valor (80% do total de
contratações).
248. A seguir, é apresentado o histograma de frequências obtido a partir das informações
disponibilizadas pela Caixa para operações até R$ 1,5 milhões.
Gráfico 10 - Histograma de paralisação para operações com valor de investimento até R$ 1,5 milhões
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Linha correspondente ao
valor de R$750.000,00

Fonte: http://www.caixa.gov.br/Downloads/orgaos-de-fiscalizacao-e-controle/TCU_2016_02_01.zip

249. No histograma de paralisações, pode ser verificada maior concentração de paralisação
de obras (quase 2.500 contratos ≈ 27,5% do total de paralisações) dentro da faixa de valor
entre R$200.000,00 e R$300.000,00.
250. Todo esse quantitativo de obras paralisadas enquadra-se na categoria de “obras e
serviços de engenharia de pequeno porte”, conforme definição do art. 77 da Portaria
Interministerial CGU/MF/MP 507/2011.
251. Portanto, conclui-se que, em termos de quantidade de operações com obras paralisadas,
há maior concentração naquelas com valor de investimento até R$ 750 mil, sendo que 90% do
total de paralisações situam-se abaixo desse patamar.
252. Por outro lado, quando analisada a base de dados fornecida pela Caixa quanto à
incidência de paralisações por faixa de valores, pode ser constatado que há relativa
homogeneidade, conforme será a seguir demonstrado.
Gráfico 11 - Incidência de paralisação por faixa de valor de investimento
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Fonte: http://www.caixa.gov.br/Downloads/orgaos-de-fiscalizacao-e-controle/TCU_2016_02_01.zip

253. Esse gráfico permite inferir que a dificuldade em executar de forma satisfatória as obras
públicas atinge de forma semelhante todos os tomadores, independente do seu porte.
254. Quando avaliados os totais de investimento de cada faixa em relação ao valor total de
paralisação, pode ser observado que as paralisações de obras de maior valor impactam mais
significativamente nos resultados.
Gráfico 12 - Paralisação por faixa de valor de investimento em relação ao investimento total

Fonte:http://www.caixa.gov.br/Downloads/orgaos-de-fiscalizacao-econtrole/TCU_2016_02_01.zip
255. Dessa forma, pode ser concluído que (i) os índices de paralisações são maiores na
região norte e no norte da região nordeste; (ii) em termos de quantidade absoluta, o número de
paralisações está concentrado em obras de pequeno porte; (iii) em termos relativos, todas as
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faixas de valores apresentam semelhante incidência, de modo que a dificuldade em executar
de forma satisfatória as obras atinge todos os tomadores, independente do seu porte; e (iv) as
obras de maior vulto tendem a impactar mais significativamente no valor global de obras
paralisadas.
VII.2.1.4.

Atuação da Caixa em relação à paralisação de obra

256. É difícil mensurar a forma de gestão e atuação da Caixa diante da paralisação das obras.
Todavia, a base de dados traz informações sobre operações em TCE, que podem indicar o
rigor aplicado pelos gestores regionais quando da dificuldade de conclusão dos serviços. Isso
porque é esperado que haja uma correlação direta entre o número de paralisações e de TCE.
Gráfico 13 - Correlação entre o número de paralisações e TCE por unidade da federação

Região com índice de
paralisação
proporcional à
quantidade de T CEs

Região considerada
crítica: alto índice de
paralisação e baixo
índice de T CE’s

Fonte: http://www.caixa.gov.br/Downloads/orgaos-de-fiscalizacao-e-controle/TCU_2016_02_01.zip

257. Alguns pontos chamam a atenção no gráfico de correlação. Verifica-se no Distrito
Federal a existência de uma maior relação entre o índice de obras paralisadas (aprox. 18,2%) e
o índice de TCE instauradas (aprox. 19,3%).
258. Por outro lado, em algumas unidades da federação, ocorre uma baixa relação entre o
índice de obras paralisadas e o índice de TCE instauradas. Nesses casos, o ponto de
coordenada aproxima-se do valor zero do índice de TCE. Um exemplo é o estado de Santa
Catarina, que possui um índice de paralisação das obras de quase 22% e possui índice de TCE
próximo de zero (0,26%). Nessa situação, mais de 22% das obras estão paralisadas sem que
tenham sido instaurados processos de Tomada de Contas Especial, caso tenham sido
identificados quaisquer atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em danos ao
erário decorrentes da paralisação.
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259. A mesma conjuntura é observada de forma semelhante nos estados do PR, RS, PB, MS
e SP, e dela pode ser inferido, que nessas localidades pode estar ocorrendo demora excessiva
para instauração das TCE. A confirmação ou não dessa hipótese só seria possível por meio da
execução de auditoria com foco específico nessa questão. Em função disso, sugere-se que a
SeinfraUrbana verifique a oportunidade e conveniência de realizar trabalhos futuros com esse
enfoque.
VII.2.1.4.1.

Paralisação devido ao atraso nos repasses de recurso federais

260. De forma geral, pode ser verificado que um elemento que ganhou contorno significativo
nas respostas dadas pela Caixa foi a ausência ou demora no repasse de recursos federais.
261. Segundo o art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei 8.666/1993, a garantia de recursos para
“o pagamento das obrigações” contratadas pela Administração Pública decorre da “previsão
de recursos orçamentários”.
262. Entretanto, a atual situação econômica brasileira exigiu o contingenciamento de
recursos de diversos setores, conforme noticiado no sítio eletrônico do Ministério do
Planejamento
(http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento/noticias/governoanuncia-contingenciamento -de-r-23-4-bilhoes-nas-despesas-do-executivo-em-2016). Nesse
endereço eletrônico, foi divulgado o seguinte:
Para atingir a meta de superávit primário de R$ 24 bilhões previsto na Lei Orçamentária Anual
(LOA 2016), o ministro Valdir Simão anunciou que será necessário fazer um
contingenciamento de R$ 23,4 bilhões nas despesas discricionárias em relação ao previsto no
Orçamento, dos quais R$ 4,2 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), R$ 8,1
bilhões de emendas parlamentares e R$ 11 bilhões das demais despesas.
...
Para garantir os investimentos e ações prioritárias, o ministro do Planejamento enfatizou que o
contingenciamento será seletivo (não-linear). Estão preservados recursos para projetos de
investimentos estruturantes e obras do PAC em fase de conclusão, assim como a continuidade
dos ajustes dos programas sociais e otimização de contratos. (grifo nosso)

263. Depreende-se da notícia veiculada no sítio eletrônico do Ministério do Planejamento
que não estão garantidos recursos para obras do PAC que não estejam em fase de conclusão.
Desse modo, avalia-se que a mera previsão de recursos orçamentários para a obra já não é
suficiente para dirimir os riscos de paralisação dos empreendimentos, devido ao cenário atual
de desajustes nas contas públicas, noticiado pelo Ministério do Planejamento.
264. A disponibilidade de recursos pelo gestor é situação que está fora do campo de ação da
mandatária. Arquivo com indicação das necessidades financeiras, disponibilizado no sitio
eletrônico
da
Caixa
(http://www.caixa.gov.br/Downloads/orgaos-publicos-ogumcidades/MCidades _Necessidade_Financeira_19JUL2016.zip), demonstra haver obras sem
disponibilização de recursos há mais de 2 meses (ver, por exemplo o Termo de Compromisso
42534995, que aguarda aproximadamente R$ 15 milhões desde 17/5/2016 até 19/7/2016).
265. Cumpre rememorar que 28% das respostas fornecidas pela Caixa quanto aos possíveis
atrasos de obra tiveram relacionadas a atrasos de repasse de recursos. Conclui-se, portanto,
que a ausência de recursos para continuidade dos serviços está sendo um dos principais
entraves à continuidade das obras.
266. Deve ser esclarecido que o Acórdão 664/2016-TCU-Plenário determinou que fosse
apresentada a relação das obras que estavam paralisadas por falta de transferência de recursos
financeiros há mais de 120 dias. Contudo, os sistemas gerenciais ainda não possuem
discriminadamente os motivos de paralisação.
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267. No caso do Ministério das Cidades, é requerido que a Caixa forneça periodicamente as
informações de necessidade financeira. Foi identificada a seguinte relação de obras com
ausência de repasses por mais de 120 dias. Para esses, há necessidade financeira da ordem de
R$ 26 milhões e apenas R$ 3,5 milhões em conta.
Tabela 15 – Empreendi mentos com falta de transferência de recursos financeiros há mais de 120 dias
Termo de
Compromisso
35240291
21840607

35282050

Tipo
Obra

da

HAB - OGU FNHIS
Obras 2011
SAN - OGU RM e + 150
mil Hab 2007
HAB - OGU PPI
Planos/Projet
os 2011

%
Exec.
Física

R$
de
Investimento

R$
a
Liberar

R$ em
Conta

PR

25,79

528.326

21.461

0

MT

3,82

124.000.000

416.437

SE

17,22

1.023.750

UF

Data
Último
Pedido

Qtd.
Dias

Situação
das obras

14/10/2014

643

Atrasada

0

28/10/2014

630

Paralisada

249.944

0

13/01/2015

552

Normal

30257201

HAB - OGU FNHIS 2009

SP

84,97

59.528.928

84.006

0

24/03/2015

483

Atrasada

42454873

SAN - OGU Esgoto 2013

RO

0,77

50.000.000

383.584

0

09/06/2015

405

Paralisada

32153326

HAB - OGU FNHIS 2010

RN

30,00

136.723

4.089

0

23/06/2015

391

Paralisada

SP

0,02

209.218.498

286.528

0

30/06/2015

385

Normal

SP

0,21

600.000.000

18.112.952

82.120

14/08/2015

340

Paralisada

MG

61,35

135.935

3.028

0

01/09/2015

322

Normal

39611544

42574596

35283306

INF - OGU Mobilidade
Grandes
Cidades 2012
INF - OGU Pacto
pela
Mobilidade
2013
HAB - OGU PPI
Planos/Projet
os 2011

34539017

HAB - OGU FNHIS 2010

PB

100,00

78.398

11.195

0

01/12/2015

230

Concluída

44355571

INF - OGU Pacto
pela
Mobilidade
2014

GO

19,90

32.427.548

739.868

528.502

15/12/2015

216

Atrasada

40865336

SAN - OGU Água 2013

BA

11,30

84.650.609

3.181.026

2.606.059

19/01/2016

182

Atrasada

AL

4,77

215.000

10.258

0

26/01/2016

175

Paralisada

AL

52,43

574.000

184.000

0

02/02/2016

168

Normal

MG

20,02

3.583.087

55.481

0

02/02/2016

168

Normal

35137104

35280789

35281471
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UF

%
Exec.
Física

R$
de
Investimento

R$
a
Liberar

R$ em
Conta

Data
Último
Pedido

Qtd.
Dias

Situação
das obras

os 2011

25120346

HAB - OGU FNHIS 2008

SP

38,70

12.693.138

174.799

0

10/02/2016

159

Atrasada

30257198

HAB - OGU FNHIS 2009

SP

41,68

53.748.478

1.231.258

0

10/02/2016

159

Atrasada

SC

20,13

8.184.038

310.877

240.152

10/02/2016

159

Normal

SP

24,09

5.580.000

89.383

0

16/02/2016

153

Normal

TO

10,30

931.624

55.982

0

16/02/2016

153

Normal

35226204

35290356

44520928

HAB - OGU FNHIS
Obras 2011
HAB - OGU PPI
Planos/Projet
os 2011
HAB - OGU FNHIS
Banco
Morada 2014

25049222

HAB - OGU FNHIS 2008

SP

99,42

964.628

2.062

0

23/02/2016

147

Concluída

34535037

HAB - OGU FNHIS 2010

SP

54,32

98.025

22.612

0

23/02/2016

147

Atrasada

35243256

HAB - OGU FNHIS
Planos/Projet
os/AT 2011

RS

100,00

97.500

40.720

0

23/02/2016

147

Concluída

23388627

HAB - OGU FNHIS 2007

PB

100,00

850.106

34.578

27.080

01/03/2016

140

Concluída

AL

12,93

250.000

32.326

0

01/03/2016

140

Paralisada

SAN - OGU SAN
Planos/Estud
os/Projetos
2011
HAB - OGU FNHIS
Obras 2011
HAB - OGU PPI
Planos/Projet
os 2011
HAB - OGU FNHIS
Banco
Morada 2014
HAB - OGU FNHIS
Banco
Morada 2014

BA

16,29

95.600

5.250

0

01/03/2016

140

Paralisada

MG

90,87

609.180

205.431

0

01/03/2016

140

Normal

BA

52,96

984.000

100.000

0

01/03/2016

140

Paralisada

PA

11,54

1.968.000

97.229

0

01/03/2016

140

Paralisada

23630890

HAB - OGU FNHIS 2007

PB

57,50

61.572

11.198

3.929

08/03/2016

133

Paralisada

35231534

HAB - OGU FNHIS
Obras 2011

RS

98,25

664.651

44.500

0

08/03/2016

133

Paralisada

35138129

35231867

35285913

44518217

44522417

Fonte:
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_Necessidade_ Financeira_19JUL2016.zip)

VII.2.2. Obras de mobilidade urbana vinculadas à Copa do Mundo de 2014
268. No TC 010.639/2016-0 foi realizado levantamento de auditoria para apuração
preliminar da situação de obras de mobilidade urbana e em aeroportos vinculadas à Copa do
Mundo de 2014 no Brasil. O levantamento tem como motivação o conhecimento de notícias e
indícios de que diversas obras vinculadas à realização da Copa do Mundo de 2014,
especialmente de mobilidade urbana e de aeroportos, estariam paralisadas ou atrasadas ainda
hoje.
269. No caso das obras de mobilidade urbana, os dados obtidos junto ao Ministério das
Cidades revelam que dos 35 empreendimentos mantidos na Matriz de Responsabilidades da
Copa do Mundo, localizados em oito cidades-sede, quatorze estão concluídos. Dos 21 não
concluídos até o momento, sete já se encontram em operação, enquanto cinco estão sem
operação, sete têm operação parcial e dois estão apenas com a via aberta (sem operação dos
veículos BRT). Desse modo, dos 35 empreendimentos de mobilidade urbana que deveriam ter
sido concluídos para a Copa do Mundo, quatorze, ou cerca de 40% do total atual, estão sem
operação plena e sem alcance dos objetivos relativos ao programa de governo (PróTransporte) e ao uso dos recursos do FGTS, usados no financiamento do programa. Além
disso, esses empreendimentos também não propiciam retorno social ou contribuição para o
desenvolvimento e nem retorno financeiro para os entes executores.
270. Em relação ao valor dos financiamentos vinculados à Copa, os quatorze
empreendimentos ainda sem operação plena representam 30,6% (R$1.338.400.000) do total, e
os valores já repassados correspondente representam 22,5% desse total até o momento (R$
835.439.464,491), percentuais bastante significativos quando se trata de não alcance de
objetivos.
271. Além disso, foram verificados índices acentuados de atrasos, sendo que atualmente
nove empreendimentos estão com suas obras paralisadas. Entre as prováveis causas
observadas para atrasos e paralisações, técnicos do Ministério das Cidades levantaram
problemas de planejamento, de projeto, de desapropriações, entre outros, em grande parte
concentrados na área de atuação dos entes da federação sob cuja responsabilidade está a
execução das obras.
272. Destaque-se que as normas referentes ao Programa Pró-Transporte, em especial a IN
41/2012 do Ministério das Cidades, estabelecem procedimentos por parte do Ministério e da
Caixa Econômica Federal, responsáveis pelo programa e pela gestão e operação dos recursos
do FGTS nos financiamentos dos empreendimentos, de avaliação prévia projetos, estudos e
outros elementos, necessários para o processo de seleção e aprovação das propostas dos entes
executores. Assim, os problemas na execução dos empreendimentos aprovados e financiados
podem ser vistos como indicadores que os procedimentos de avaliação não estejam sendo
realizados de forma adequada.
273. Verificou-se, ainda, que as informações sobre os empreendimentos do Pró-Transporte
disponibilizadas pelo Ministério das Cidades em seu portal na internet consistem em dados
referentes à página do PAC e são bastante limitadas.
274. Com base no quadro acima traçado, foi proposto ao Tribunal dar ciência ao Ministério
das Cidades acerca dos pontos levantados, com o objetivo de induzir a adoção de medidas de
avaliação e de aprimoramento de seus procedimentos, em especial para melhorar o grau de
exequibilidade dos empreendimentos do Pró-Transporte e os seus resultados, inclusive no que
diz respeito também aos objetivos do uso dos recursos do FGTS.
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275. No caso das obras em aeroportos, o exame das informações recebidas sobre as obras em
aeroportos revelou que dos setenta contratos de obras vinculados à Copa do Mundo,
distribuídos em todas as doze cidades-sede, apenas seis ainda não estão concluídos, e têm
previsão de término até janeiro de 2017. Dos 57 que tiveram conclusão prevista para antes do
início da Copa (12/6/2014), 51 alcançaram essa meta. Desse modo, em que pese a verificação
de alguns atrasos, concluiu-se que não restam fatos que justifiquem neste momento o
prosseguimento ou o aprofundamento do exame neste levantamento.
276. Prolatou-se, em 11/10/2016, o Acórdão 2622/2016-TCU-Plenário, o qual determinou
dar ciência ao Ministério das Cidades das questões tratadas nos autos, especialmente no que
diz respeito ao percentual relevante de atrasos em empreendimentos do Pró-Transporte
vinculadas à Copa do Mundo, implicando prejuízos aos objetivos do programa e também ao
uso dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aplicados nos
financiamentos correspondentes, bem como representando indícios de inadequação na
aplicação dos procedimentos previstos em normas, especialmente a IN 41/2012 do próprio
Ministério das Cidades para avaliação e seleção de propostas ao referido programa.
VII.3. Fiscalização realizada pela SeinfraElétrica, nas empresas estatais acionistas da
Sociedade de Propósito Específico (SPE) Norte Energia, responsável pela construção da
UHE Belo Monte, referente ao TC 017.053/2015-3
277. A presença do Estado nos grandes empreendimentos do setor elétrico nos últimos anos
se mostrou extremamente arrojada. Por exemplo, a construção das recentes usinas
hidrelétricas de Santo Antônio, Jirau, Teles Pires e Belo Monte – responsáveis por 20.371
MW de potência instalada, representando aproximadamente 13% de toda capacidade instalada
brasileira – conta com forte participação de capital público, investido por meio empresas
estatais federais associadas com empresas privadas, em uma modelagem societária conhecida
como Sociedade de Propósito Específico (SPE).
278. A associação de investimentos públicos e privados, se bem estruturada e gerida,
potencializa a viabilização de empreendimentos vultosos e complexos, vez que os custos e
riscos do negócio são compartilhados entre os empreendedores públicos e privados, cada qual
aplicando sua experiência, em um efeito sinérgico, para atingir o fim pretendido – implantar e
operar o empreendimento no custo, prazo e qualidade requeridos.
279. Contudo, este TCU constatou em fiscalizações recentes (Acórdão 2.322/2015-TCUPlenário e Acórdão 600/2016-TCU-Plenário), que a modelagem público-privada para
consecução de empreendimentos no setor elétrico apresenta problemas de estruturação e
gestão, impondo sérios riscos ao erário. Outrossim, as investigações criminais da “Operação
Lava-Jato” (OLJ) descortinaram uma sistemática de desvios de recursos públicos por meio de
crimes envolvendo agentes públicos, no comando direto ou indireto da estatal Petrobras, e
empresas privadas (especificamente, grandes empreiteiras), que também atuam na construção
de empreendimentos do setor elétrico.
280. Diante da presença de empresas investigadas na OLJ na construção da usina de Belo
Monte, associada aos riscos de má gestão da participação das estatais em SPEs, este Tribunal
identificou, por meio dos critérios de materialidade, relevância e risco, a oportunidade de
deflagrar auditoria para avaliar os controles exercidos pelas estatais acionistas da Norte
Energia S.A. (SPE responsável por implantar a UHE Belo Monte), notadamente no que ser
refere a possibilidade de superavaliação dos investimentos, em potencial prejuízo aos cofres
públicos (Acórdão 1569/2015-TCU-Plenário).
281. A Usina Hidrelétrica de Belo Monte (11.233 MW) é um empreendimento que decorre
da concessão de uso de bem público, de titularidade da União, cuja licitação da concessão
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(Leilão 6/2009), realizada em abril de 2010, teve como vencedor o consórcio Norte Energia –
ofertando uma tarifa de R$ 78/MWh de energia. Para execução do empreendimento, empresas
estatais do grupo Eletrobrás – Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) e Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
(Chesf) – se associaram a fundos de pensão públicos e outros parceiros privados para
constituição da SPE Norte Energia S.A. – sociedade da qual o grupo Eletrobrás possui
participação de 49,98% do capital com direito a voto.
282. Os investimentos atualizados para consecução desse empreendimento são estimados em
valores superiores a R$ 30 bilhões, cujos principais contratos são os de obras civis (superior a
R$ 14 bilhões), fornecimento de equipamentos e montagem eletromecânica (cuja soma supera
o valor de R$ 5 bilhões), havendo ainda mais de quatrocentos contratos, assinados com
diversas pessoas físicas e jurídicas, com valores entre R$ 1 milhão e R$ 350 milhões.
283. O contrato de execução das obras civis, que representa quase 50% de todo investimento
da usina, foi ajustado com um consórcio de dez empreiteiras – Andrade Gutierrez (líder –
18%); Norberto Odebrecht (16%); Camargo Corrêa (16%); OAS (11,5%); Queiroz Galvão
(11,5%); Galvão Engenharia (10%); Contern (10%); Serveng (3%); J. Malucelli (2%) e
Cetenco (2%).
284. As obras civis estão em estágio avançado (mais de 95% de execução física). A parte de
fornecimento e montagem eletromecânica concluíram, para operação comercial, duas das
dezoito unidades geradoras (611 MW cada) de Belo Monte. A previsão de conclusão das
obras, com entrada em operação décima oitava unidade geradora é janeiro/2019.
285. A auditoria, foi conduzida pela SeinfraElétrica em conjunto com a SeinfraOperações no
âmbito do TC 017.053/2015-3 e o processo encontra-se atualmente no gabinete do Relator
para deliberação.
VII.4. Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - auditoria destinada a avaliar
eventuais vantagens e desvantagens decorrentes da opção pelo RDC nas contratações de
obras públicas, especialmente quanto ao uso do regime de contratação integrada, em
cumprimento ao subitem 9.3.1 e 9.3.2.6 do Acórdão 2.805/2015-TCU-Plenário
286. Desde que a Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, introduziu o Regime Diferenciado de
Contratações (RDC), que tem por objetivo ampliar a eficiência e a competitividade nas
contratações públicas, o Tribunal de Contas da União vem realizando auditorias nos
procedimentos licitatórios para contratação de obras realizados sob essa nova modalidade de
licitação.
287. Considerando que o RDC se constitui no marco legal que balizará futuras contratações,
reputa-se fundamental acompanhar as fases seguintes das obras contratadas nessa nova
modalidade, de modo a contribuir para a melhoria da gestão e do desempenho da
Administração Pública, evitando-se a aprovação de projetos executivos incompatíveis com os
anteprojetos que fundamentaram a contratação dos empreendimentos, o que poderia trazer
prejuízos ao erário em face de possível perda qualitativa das soluções de engenharia a serem
adotadas.
288. No presente plano de fiscalização de obras, foram realizadas 77 auditorias em objetos
regidos pela Lei Geral de Licitações, já as outras 49, em objetos regulados pela Lei
12.462/2011. A partir dos dados informados na
289. Tabela 16, percebe-se que a maioria das auditorias realizadas sob esse Regime
Diferenciado efetuou-se em empreendimentos com percentual de execução física de até 50%.
Tabela 16 - Comparação Lei 8.666/1993 x RDC - percentual de execução física da obra
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Quantidade de Fiscalizações
Lei 8.666/1993

RDC

0%

8

8

1% -25%

21

23

26% -50%

11

8

51% -75%

11

4

76% -99%

18

6

100%

8

0

Total

77

49

Fonte: Coinfra/Siob

290. O Gráfico 14, por sua vez, compara o percentual de fiscalizações por indício de
irregularidade, agrupados pelo RDC e pela Lei 8.666/1993.
Gráfico 14 - Lei 8.666/1993 x RDC – indícios de irregularidade

Fonte: Coinfra/Siob
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VII.4.1. Utilização do Regime Diferenciado de Contratações (RDC) pela Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) nas licitações de obras públicas;
291. O Tribunal de Contas da União realizou levantamento com o objetivo de descrever as
principais características das licitações de obras públicas da Infraero por meio do RDC. Entre
os anos de 2011 a 2015, a empresa usou esse regime em 109 processos, sendo que, desse
universo, trinta eram para contratações de obras. A partir dessa amostra, a equipe de
fiscalização solicitou informações gerais sobre o edital (ano, local, objeto); o regime de
execução (preço global, preço unitário ou contratação integrada); forma (presencial ou
eletrônica); quantidade de participantes; orçamento (orçamento inicial, sigiloso ou não, maior
e menor lance; desconto); e datas de publicação do edital, da assinatura do contrato, do início
e da finalização dos serviços.
292. Em relação ao regime de execução, dos trinta editais de RDC da Infraero para obras
públicas, 63% foram a preço global, 33% foram a preço unitário e somente 3,33% foi sob a
modalidade da contratação integrada. Todos os orçamentos foram sigilosos e não houve
informação de licitação deserta nem fracassada. A média de licitantes participantes foi de
4,55.
293. Quanto à forma de disputa, constatou-se que 60% dos procedimentos licitatórios foram
na modalidade eletrônica. À medida que a Infraero foi adquirindo experiência nessa
modalidade, verificou-se tendência de utilizá-la.
294. Com relação ao desconto apresentado pelo licitante vencedor e o orçamento inicial da
Infraero, a média geral de desconto foi de 5%, considerando apenas os certames finalizados
de obras públicas no regime RDC. Ao separar os procedimentos licitatórios em três grupos
(RDCs que tiveram um ou dois licitantes; outro com três ou quatro; e, o terceiro, com cinco
ou mais participantes), foi possível inferir que as médias de desconto obtidas, na Infraero,
aumentaram à medida que houve maior a quantidade de licitantes participando do certame.
Isso porque, no grupo de RDCs que tiveram um ou dois licitantes, a média obtida foi de
3,28%. No grupo que tiveram três ou quatro licitantes participantes, a média foi de 4,03%,
enquanto que no grupo que teve cinco ou mais participantes a média foi de 7,30% (Gráfico
15).
Gráfico 15 - Média de desconto por quantidade de participantes nas licitações por RDC

Fonte: TC 011.751/2016-9

295. Comparando o crescimento marginal de desconto obtido, foi possível afirmar que, pela
amostra de dados da Infraero, os RDCs que tiveram quantidade de licitantes de 3 a 4
participantes tendem a induzir um aumento marginal no desconto de cerca de 19% quando
comparados ao grupo de um a dois participantes. Quando se comparou o grupo de RDCs que
tiveram cinco ou mais participantes com o grupo que teve apenas um ou dois licitantes
participantes, o aumento marginal do desconto obtido foi de cerca de 55%. Sendo assim, a
tendência demonstra que à medida que o número de licitantes participantes no certame
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aumenta, o desconto obtido pela estatal também aumenta.
296. Comparando o regime de execução com o desconto obtido, os RDCs realizados a preço
global obtiveram média de desconto de 5,93%, os realizados a preço unitário a média foi de
3,64%, enquanto que na contratação integrada o único certame realizado teve desconto de
0,09%. Esses números demonstraram que os RDCs a preço global tendem a ser mais
econômicos para a Infraero por apresentarem maior média de desconto em relação aos demais
regimes de execução.
297. Comparando a forma de disputa – presencial ou eletrônica- com o desconto obtido, os
RDCs via formato eletrônico apresentaram média de desconto de 5,78%, enquanto os RDCs
na modalidade presencial apresentaram média de desconto de 3,93%. Sendo assim, a
tendência demonstra que os RDCs, por forma de disputa eletrônica, permitem maior desconto
quando da contratação pela estatal. Por meio dos dados da Infraero, é possível inferir também
que os RDCs, sob a forma de disputa eletrônica, permitem maior participação de licitantes.
Isso porque, nos RDCs eletrônicos, a média de participantes foi de 5,94, enquanto que nos
RDCs presenciais a média de licitantes foi de 2,58.
298. No que tange à existência de atrasos, das 28 licitações sob o regime de RDC finalizadas
pela Infraero para obras públicas, 64% apresentaram atraso no cronograma. Em relação aos
aditivos de prazos realizados devidos aos atrasos na execução, utilizando os dezoito certames
que apresentaram atrasos, a média dos atrasos foi de 99,47% do cronograma previsto
inicialmente (Gráfico 16).
Gráfico 16 - Percentuais de atrasos de cronograma dos contratos de obras da Infraero sob o regime do
RDC

Fonte: TC 011.751/2016-9

299. Com relação a aditivo de valor, dos 28 certames finalizados, constatou-se que 60%
tiveram aditivo de valor. Esse número representa dezessete certames. Dentre esses, sete foram
executados no regime de preço unitário, nove eram a preço global e um foi contratação
integrada. A média dos aditivos de valor nos RDCs a preço unitário foi de 19,32%, nos RDCs
a preço global foi de 13,37%, e na contratação integrada foi 8,27% (Gráfico 17).

Página 61 de 121

Parte integrante do Avulso59
do AVS nº 56 de 2016.
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

166

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 011.421/2015-0

Gráfico 17 - Percentuais de aditivos de valor divididos por modalidade de execução (preço global, preço
unitário e contratação integrada)
Preço Global
% do aditivo ao contrato
001/DALC/SBSV/2011
19,94%
003/DALC/SBGL/2011
10,19%
006/DALC/SBSV/2012
-7,07%
0011/DALC/SBPA/2012
5,48%
017/DALC/SBCF/2012
13,77%
004/ADRJ/SBGL/2013
6,56%
001/DALC/SBAR/2013
3,81%
004/ADNR/SBEG/2013
47,61%
006/ADNR/SBEG/2013
20,08%
Média
13,37%

% do aditivo ao contrato2 Contratação Integrada % do aditivo ao contrato3
Preço Unitário
014/DALC/SBSV/2012
29,03% 013/DALC/SBCT/2012
8,27%
002/ADCE/SRCE/2012
17,87%
007/ADCE/SRCE/2012
13,97%
008/ADCE/SRCE/2012
29,83%
008/DALC/SBME/2013
8,94%
003/DFLC/SBRJ/2014
14,11%
004/DFLC/SBRB/2014
21,50%

19,32%

8,27%

Fonte: TC 011.751/2016-9

300. Apesar do pequeno universo de análise, pode-se inferir que os RDCs a preço global
foram mais vantajosos economicamente para a Infraero, porém tiveram maiores atrasos tanto
em relação à quantidade quanto à média de atrasos total ocorridos em RDCs.
301. Deve-se ressaltar o desafio e a dificuldade em se tirar conclusões quanto ao uso do
RDC. Apesar de esse novo regime de contratação possuir em seu cerne vantagens e
desvantagens intuitivas, ainda é precoce traduzir essas vantagens ou desvantagens em valores
monetários ou quantitativamente em alguma grandeza devido à base de dados reduzida.
302. A administração pública convive há décadas com diversos regimes de execução de
obras públicas advindos da Lei 8.666/1993 e, mesmo, após mais de 20 anos desse normativo,
não existe um estudo que demonstre quantitativamente as vantagens da utilização de cada
modalidade. Seria lógico que esse estudo existisse já que a busca da contratação mais
vantajosa advém tanto de previsão legal (art. 3º da Lei 8.666/1993), quanto de dedução
constitucional com o princípio implícito da economicidade e os explícitos do art. 37
(legalidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Essa ausência
demonstra a dificuldade de estabelecer vantagens e desvantagens entre os regimes existentes
dentro da própria Lei 8.666/1993.
303. Não diferente é essa dificuldade entre os regimes existentes dentro da Lei do RDC. A
recém existente lei (cerca de quatro anos) ainda precisa ser amadurecida e incorporada pela
Administração Pública. Nesse sentido, cita-se o entendimento do Excelentíssimo Ministro
Revisor Benjamin Zymler durante a discussão que originou o Acórdão 1388/2016-TCUPlenário: “vislumbro dificuldades em se cotejar de pronto e cabalmente as vantagens e
desvantagens de cada um dos regimes de execução de uma obra como: estímulo à
competitividade do certame, tempo de execução do empreendimento, integração entre projeto
e execução, previsibilidade de custos e transferência de riscos para os particulares”.
304. Conforme se pode notar, a base de dados da Infraero, com relação a RDCs em obras,
ainda é restrita. Além disso, a dificuldade de comparar o regime do RDC com a Lei
8.666/1993 apresenta-se devido às diversas variáveis envolvidas entre os certames, não sendo
possível apresentar resultados conclusivos em termos numéricos das vantagens e
desvantagens, mas apenas tendências demonstradas ao longo do relatório.
305. No âmbito do processo 011.751/2016-9 foi prolatado o Acórdão 1901/2016-TCUPlenário, em 27/7/2016, o qual decidiu dar ciência à Infraero a respeito dos resultados
apurados pelo TCU.
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VII.4.2. RDC em Obras Rodoviárias
306. Trata-se de auditoria originada de Solicitação do Congresso Nacional - SCN,
especificamente, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle do Senado Federal – CMA, com o objetivo de avaliar o resultado para a
Administração Federal, da introdução da figura do Regime Diferenciado de Contratações,
RDC-Contratação Integrada, a partir da comparação de uma amostra significativa de
contratações de obras similares sob esse regime com outra igualmente significativa que não o
tenha utilizado.
307. De modo a atender aos requisitos de amostra significativa de obras similares e em
atendimento ao item 9.2 do Acórdão 741/2016-TCU-Plenário, as análises desta auditoria se
fundamentaram em informações encaminhadas pelo DNIT.
308. Em breve contextualização, o RDC-Contratação Integrada pode ser caracterizado pela
utilização de anteprojeto de engenharia para o procedimento licitatório; pela elaboração de
projeto básico, sob responsabilidade da empresa executora das obras, em momento posterior à
licitação; pela restrição a aditivos contratuais; e por necessitar de justificativas técnicas e
econômicas para a sua utilização.
309. Análises iniciais demonstram que a opção pelo RDC-Contratação Integrada foi
preferencial no DNIT, sobretudo a partir do exercício de 2014. Essa opção majoritária pelo
RDC-Contratação Integrada em conjunto com a fragilidade das justificativas utilizadas para a
adoção desse regime de contratação indicou que, em princípio, os requisitos técnicos e
econômicos exigidos pela Lei 12.462/2011 para a adoção do RDC-Contratação Integrada não
estão sendo atendidos por aquela Autarquia Federal.
310. Também foram realizadas análises comparativas dos descontos médios obtidos nos
procedimentos licitatórios. Registre-se que, em função das características inerentes aos
objetos analisados e do número ainda baixo de licitações/contratos em obras do RDC, a quase
totalidade dos resultados apresentam desvios padrão altos, fato que pode relativizar os
resultados apresentados.
311. A análise inicial retratou a estreita relação entre o número de participantes no
procedimento licitatório e os descontos obtidos pela Administração. Quanto maior o número
de empresas interessadas na licitação, maior o desconto em relação ao preço de referência.
312. Em seguida, os resultados apresentaram indícios de que os descontos médios dos
procedimentos licitatórios no âmbito do RDC-Contratação Integrada são menores que os
descontos médios obtidos no âmbito da Lei 8.666/1993 – Lei Geral das Licitações (LGL) e
dos demais regimes estabelecidos por meio da Lei 12.462/2011 – RDC-Parte Geral.
313. Ademais, os descontos médios do modo de disputa Combinado e da forma Eletrônica
apresentaram vantajosidade em relação aos seus pares: modo de disputa Aberto e Fechado e
forma Presencial.
314. Também, verificaram-se indícios de que os orçamentos sigilosos conduzem a descontos
maiores para o RDC-Parte Geral. Entretanto, para o RDC-Contratação Integrada, os
orçamentos sigilosos conduzem a descontos menores, quando comparados com orçamentos
não sigilosos.
315. Em relação ao valor dos empreendimentos, as análises comparativas dos preços médios
por quilômetro não possibilitaram a obtenção de resultados conclusivos. Esse fato restou
configurado em razão da similaridade entre as médias dos preços, bem como em virtude dos
elevados desvios padrão das amostras analisadas.
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316. Avaliações quanto ao prazo das obras, também foram realizadas. Em procedimentos
licitatórios, há indícios de que o RDC-Parte Geral é mais vantajoso ante o RDC-Contratação
Integrada e o LGL. As demais análises quanto aos prazos ficaram prejudicadas em razão da
baixa execução física/financeira dos contratos regidos pela Lei 12.462/2011, bem como em
virtude de fragilidades verificadas nas informações encaminhadas pelo DNIT.
317. Ainda quanto aos certames licitatórios, análises comparativas retrataram o índice de
licitações malsucedidas. As licitações regidas pelo LGL e pelo RDC-Parte Geral apresentaram
percentuais de fracasso similares, da ordem de 25%. Nas licitações regidas pelo RDCContratação Integrada, esse índice subiu para cerca de 40%.
318. Também foi objeto desta auditoria avaliar em que medida as especificações do objeto
no RDC-Contratação Integrada mantém a precisão exigida para a contratação pública no
sentido de satisfazer o interesse público. O atendimento a essa demanda foi possível a partir
da compilação dos dados disponíveis em fiscalizações realizadas pelas unidades técnicas do
TCU. As análises indicaram que grande parte dos indícios de irregularidades apontados nas
fiscalizações remonta à fase inicial do empreendimento, mais precisamente ao anteprojeto e
ao processo de licitação. Esses dados apontam para a conclusão de que, até o momento, a
caracterização dos objetos licitados pode não estar garantindo a precisão exigida pela Lei
12.462/2011 e, por consequência, pode estar prejudicando a satisfação do interesse público.
319. As irregularidades apontadas nas fiscalizações atinentes à execução das obras, embora
em menor percentual, indicam que o possível benefício advindo da celeridade obtida no
processo de contratação de obras por meio do RDC-Contratação Integrada pode não estar
ocorrendo de fato. Ou seja, a eventual celeridade na etapa inicial da obra pode não estar
conduzindo a ganhos de eficiência na fase pós-licitatória.
320. Foi tratado também da possibilidade de elaboração e aceitação de projetos básicos
parciais no âmbito do DNIT. As análises apontam que esses projetos básicos parciais, em
princípio, não se harmonizam com os requisitos previstos na Lei 12.462/2011, pois não
possuem os elementos necessários e suficientes para a caracterização global do objeto a ser
construído.
321. Por fim, foram trazidos a este relatório os resultados de estudos de instituições
independentes que se utilizam do RDC-Contratação Integrada. O primeiro foi elaborado pelo
Sindicato da Arquitetura e da Engenharia (Sinaenco) e pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e o segundo pela Associação Nacional das Empresas de
Obras Rodoviárias (Aneor). As questões apontadas pelo Sinaenco/CAU reportam sobre as
fragilidades do anteprojeto, as consequências desse fato, bem como aos conflitos de interesse
na elaboração do projeto básico pela empresa responsável pela obra. As avaliações realizadas
nesta auditoria guardam certa concordância com as conclusões do Sinaenco/CAU.
322. A Aneor apontou o uso generalizado do RDC-Contratação Integrada, o extenso prazo
entre a data definida para entrega das propostas e a data da assinatura do contrato, bem como
ressaltou que a redução dos prazos totais do empreendimento não se concretizou na medida
em que se faz necessário, no âmbito do RDC-Contratação Integrada, a elaboração do projeto
básico anteriormente ao início das obras. Essas conclusões também guardam conformidade
com as análises realizadas neste relatório.
323. A Aneor reportou ainda sobre a necessária definição por parte da Administração, na fase
de anteprojeto, das questões lindeiras ao objeto a ser construído, como as questões ambientais,
indígenas e de desapropriação. As análises realizadas neste relatório também são consoantes
com essa avaliação da Aneor. Inclusive há, no âmbito do TC 024.950/2014-9, proposta para
que as licenças ambientais prévias sejam obtidas anteriormente à licitação. Até o momento,
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este processo não foi julgado pelo Tribunal.
324. Entre os benefícios estimados desta fiscalização, pode-se mencionar a visualização dos
resultados advindos da aplicação do RDC de uma maneira consolidada e comparativa,
contribuindo para um eventual incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade
das futuras contratações no públicas. Por fim, cabe o registro que foi prolatado o Acórdão
2725/2016-TCU-Plenário, em 26/10/2016, o qual determinou que o Dnit inclua em norma
específica sobre os atos preparatórios das licitações no regime de contratação integrada do
RDC a exigência de justificativa para que a obra seja licitada por esse regime, bem como a
exigência de indicação de critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas, caso
a condição escolhida tenha sido a possibilidade de execução com diferentes metodologias.
Determinou também que exista um conteúdo mínimo para anteprojetos de engenharia, que
exiga a obtenção de licença prévia ambiental antes da licitação das obras, e que elabore
normativo contendo critérios para delegação de competência às superintendências regionais
do Dnit para elaboração e análise de anteprojetos de engenharia.
VII.5. Gestão - auditorias destinadas a avaliar estrutura dos órgãos e entidades
incumbidos do gerenciamento de obras públicas, em cumprimento ao subitem 9.3.2.4 do
Acórdão 2.805/2015-TCU-Plenário
VII.5.1. Sustentabilidade
Econômico-financeira
da
Empresa
Brasileira
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) depois das concessões aeroportuárias

de

325. Com a decisão do Governo Federal em conceder para a iniciativa privada os Aeroportos
Internacionais Presidente Juscelino Kubitschek (Brasília/DF), Governador André Franco
Montoro (Guarulhos/SP), de Viracopos (Campinas/SP), Tom Jobim (Galeão/RJ), Tancredo
Neves (Confins/MG) e São Gonçalo do Amarante/RN (este resultando na desativação do
Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Natal/RN), a Infraero sofreu uma redução de
cerca de 53% de suas receitas operacionais, em contrapondo a uma diminuição de apenas 34%
de suas despesas.
326. O desbalanceamento entre receitas e despesas decorreu do fato de que 71% dos
funcionários (2.768) da Infraero alocados nos seis aeroportos concedidos preferiram
permanecer na empresa estatal a migrar para as concessionárias. Essa situação de
desbalanceamento constatada na Infraero tende a piorar, caso não sejam adotadas medidas
efetivas, haja vista que se encontra em andamento processo de concessão dos Aeroportos
Internacionais Pinto Martins (Fortaleza/CE), Deputado Luís Eduardo Magalhães
(Salvador/BA), Hercílio Luz (Florianópolis/SC) e Salgado Filho (Porto Alegre/RS).
327. Diante do quadro de deterioração dos indicadores de gestão da Infraero, o Tribunal de
Contas da União realizou auditoria operacional com o objetivo de avaliar se as medidas
propostas pela extinta Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC-PR),
atualmente incorporada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, são suficientes
para garantir a sustentabilidade econômico-financeira da empresa estatal após as concessões
de alguns dos principais aeroportos do país.
328. Ao se verificar se as medidas estão sendo implementadas tempestivamente e se as
providências sugeridas incentivam a melhoria da eficiência e produtividade da estatal, de
modo a evitar que a Infraero se torne uma estatal dependente e, por outro lado, tenha
condições econômicas e financeiras para operar com qualidade de serviço, num mercado cada
vez mais competitivo, caminhando na direção de empresas que são consideradas referências
no setor.
329. Em síntese, as medidas sugeridas pela extinta SAC-PR, juntamente com a Infraero,
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foram:
a) realização de planos de desligamento incentivado de pessoal;
b) extinção do Ataero, com incorporação do valor à tarifa;
c) separação dos serviços de navegação aérea e aumento das tarifas de navegação aérea;
d) criação da Infraero Serviços, em sociedade com a operadora aeroportuária alemã
Fraport;
e) criação da Infraero Participações, para otimizar a gestão das sociedades da Infraero
com os aeroportos concedidos;
f) aprimoramento do instrumento de exploração aeroportuária entre a União e a
Infraero; e
g) implantação de planos de gestão na Infraero com enfoque na redução de custos e
aumento da produtividade e da eficiência.
330. Ao longo da execução da auditoria, constatou-se que não houve plenitude da
implementação das medidas I e III, sendo que as ações IV e V sequer foram iniciadas. A falta
da implementação das medidas em sua totalidade dificulta a recuperação da sustentabilidade
financeira da Infraero para arcar com suas despesas operacionais e de investimento, tornandoa uma estatal dependente.
331. Chama a atenção a medida de incorporação do Ataero pela Infraero, autorizada pela Lei
13.319/2016, sem que ocorra efetivamente o desligamento dos funcionários inscritos no plano
de desligamento voluntário (medida I). Pois, na prática, ocorrerá o aumento da receita da
estatal, advindos da incorporação do tributo, para cobrir gastos com excesso de pessoal,
possibilitando que recursos financeiros públicos sejam utilizados ineficientemente.
332. Averiguou-se também que, caso a empresa implementasse o programa de desligamento
(medida I), os recursos despendidos seriam recuperados em 19 meses após a redução dessa
despesa. Nada obstante, a não implementação dessa medida possui como efeito o potencial
desperdício de dinheiro público, já que estão sendo gastos recursos para remunerar
empregados que estão esperando para serem desligados da estatal.
333. Observou-se ainda que o conjunto de medidas não assegura de forma integrada e
sistêmica a melhoria da eficiência e produtividade da Infraero. Em síntese, as sete medidas
propostas buscaram reduzir despesas e aumentar receitas sem a consequente cobrança de
melhoria de eficiência e produtividade da estatal auferida mediante indicadores de
desempenho operacionais e financeiros.
334. Com relação à eficiência, apurou-se que a Infraero buscava desligar empregados,
visando retornar a estatal aos mesmos padrões de desempenho da empresa registrados em
2011, ou seja, anteriores às concessões já efetivadas. Porém, naquela época, os indicadores da
Infraero já eram piores que os referenciais do mercado, como o da Aena (Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea) operadora aeroportuária na Espanha, por exemplo (empresa
utilizada como benchmarking para análise).
335. Observa-se, portanto, que a empresa possui como meta apenas retornar ao nível anterior
de índices ineficientes (valores desatualizados de 2011), sem apresentar um estudo que
comprove a real quantidade necessária de funcionários para as competências atuais da
empresa de modo a operar e prestar serviço público eficientemente (Tabela 17).
Tabela 17 - Comparação dos dados da Aena e da Infraero
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Nº Func.
Próprios

Nº
Func.
Sede

Func.
Sede / Total

Aeroportos

Func.
Sede /
Aeroporto

Pass.
(Milhões)

Func.
Sede / Pass.
(milhões)

Aena

7.300

779

11%

47

16,6

195,8

4,0

Infraero

10.637

5.396

51%

60

89,9

111,3

48,5

443%

-43%

1.119%

Operadora\
Dados

171

Aena / Infraero
46%
593%
375%
28%
(%)
Func. = Funcionários; Pass. = Passageiros. Fonte: SeinfraAeroTelecom.

336. Diante das informações constatadas entendeu-se pertinente propor determinação ao
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e à Infraero, juntamente com os órgãos
afetos às medidas propostas, especialmente Secretaria do Tesouro Nacional e Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que reavaliem as medidas propostas e apresentem
ao TCU, no prazo de 90 dias, plano de ação com, no mínimo: (a) prazos; (b) metas; (c)
responsáveis pela implementação das medidas; (d) benefícios esperados de cada medida
apresentada; e (e) sistemática de controle e avaliação com portfólio de indicadores para
acompanhamento das medidas propostas para resolver a sustentabilidade financeira da
Infraero.
337. Além disso, após a reavaliação determinada acima, caso as propostas inicialmente
previstas na Nota Técnica 03/SE/SAC-PR sejam mantidas para resolver a situação financeira
da Infraero, entendeu-se pertinente recomendar ao Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil, a fim de minimizar os efeitos indesejados como a realização de despesas que
poderiam ser evitadas, que priorize recursos orçamentários com vistas à implementação do
plano de desligamento, na medida em que os recursos dispendidos para efetivação do plano
seriam recuperados em dezenove meses, conforme apresentado pela extinta SAC-PR.
338. A fim de minimizar o risco de se implementar medidas que não tragam ganhos de
eficiência e produtividade para a Infraero, e tampouco garantam aos usuários melhor
qualidade de serviços, entendeu-se pertinente propor determinação à Infraero que realize
estudos com o objetivo de buscar a melhoria da eficiência e da produtividade da empresa e
apresente-o a este Tribunal, no prazo de 90 dias, contemplando, no mínimo: (a) levantamento
com a real necessidade de pessoal da Infraero, considerando as competências da estatal após
as concessões; e (b) indicadores de desempenho atualizados, se possível com referências de
benchmarking internacionais, que sirvam de parâmetros para a definição da real necessidade
de pessoal da Infraero.
339. O processo que trata desse assunto é o TC 025.043/2015-3 e encontra-se, atualmente, no
gabinete do Relator aguardando deliberação.
VII.5.2. Conselho de Administração da Valec - Consad
340. A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. - Valec, empresa pública ligada ao
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), tem legalmente a outorga de uso
e gozo das ferrovias EF-151, conhecida como Ferrovia Norte-Sul - FNS, em construção,
outorgada no trecho ferroviário que liga os municípios de Belém, no Estado do Pará, a
Panorama, no Estado de São Paulo; EF-267, a ser construída, outorgada no trecho de
Panorama, em São Paulo, a Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul); EF-334 denominada
Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL, em construção, partindo de Ilhéus, na Bahia a
Figueirópolis, no Estado de Tocantins e EF-354, uma ferrovia transcontinental, a ser
construída, ligando o Litoral Norte Fluminense a Boqueirão da Esperança, na fronteira BrasilPeru, no estado do Acre.
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341. Conforme o Estatuto Social da Valec, a Empresa deve ser administrada pelo seu
Conselho de Administração (Consad), com funções deliberativas, e por sua DiretoriaExecutiva - Direx contando, ainda, com um Conselho Fiscal - Confis.
342. Nesta estrutura, o Consad é o órgão colegiado responsável por definir diretrizes e
objetivos empresarias e por monitorar e avaliar seus resultados, competindo-lhe, entre outros:
(i) fixar a orientação geral dos negócios da empresa, pelo estabelecimento dos seus planos
gerais e por fiscalizar o cumprimento dos planos, programas, diretrizes e metas; (ii) fiscalizar
a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Valec, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos;
(iii) eleger e destituir, a qualquer tempo, o Diretor-Presidente e os demais Diretores da Valec;
(iv) acompanhar e supervisionar o desenvolvimento das atividades da Valec na execução do
plano plurianual e dos contratos e convênios por ela firmados; (v) fiscalizar a gestão dos
diretores, examinar os livros e papéis da Valec, solicitar informações sobre editais de
licitação, contratos celebrados ou em vias de celebração, aditivos contratuais e de quaisquer
outros atos praticados pelos dirigentes; (vi) fiscalizar o cumprimento dos planos, programas,
diretrizes e metas definidas pelo próprio Consad; e (vii) decidir sobre os casos omissos do
Estatuto social; entre outros. É, por isso, órgão central da estrutura de governança da
instituição.
343. Com relação à atuação da Valec, este Tribunal, em auditorias realizadas ao longo dos
últimos anos, identificou diversos problemas de gestão, destacando-se problemas relacionados
à má qualidade de projetos; superfaturamento em trechos da FIOL e FNS; problemas de
qualidade e prazo das obras, entre outros.
344. Ora, olhando-se sob o prisma de gestão e de governança da Valec, fica evidente, pela
abrangência, constância e repetitividade dos problemas apontados, que diversas das
constatações podem ter sua causa raiz no comportamento do Consad, gerando inclusive, no
mercado, um sentimento de ineficiência da Valec.
345. Assim, o acompanhamento feito junto ao Consad, no período compreendido entre
21/1/2015 e 31/12/2015, é parte de um esforço coordenado para avaliar a sua efetiva atuação
como instância de governança da Valec e se suas decisões atendem ao Estatuto Social e
Regimento Interno da Valec, respeitando os requisitos de legalidade, legitimidade e
economicidade (englobando os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade), a fim de buscar
a melhoria da governança da Valec e, consequentemente, o aumento da confiança da
sociedade na sua atuação.
346. Além disso, o trabalho de acompanhamento feito no ano de 2015 buscou subsidiar a
análise do processo de contas anuais da Valec, e se concentrou na melhoria do processo de
tomada de decisões e no foco estratégico do Consad.
347. Dando, então, continuidade à fiscalização iniciada em outubro de 2014, que resultou no
Acordão 4.364/2015-TCU-1ª Câmara, os trabalhos de fiscalização no ano de 2015 (TC
024.654/2014-0) abrangeram as deliberações do Consad efetuadas da 310ª à 320ª reunião
ordinária e da 1ª à 7ª reunião extraordinária de 2015. Os atos do Conselho continuarão sendo
acompanhados em 2016, em um novo processo, o TC 005.015/2016-2, sob a relatoria do
Relator designado para o processo de contas anual da Valec em 2016.
348. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do
Tribunal de Contas da União (Portaria-TCU 280/2010) em observância aos Padrões de
Auditoria definidos pelo TCU, e a metodologia adotada durante a execução deste trabalho se
baseou na observação direta das reuniões do Consad, com presença de auditores do TCU em
todas as reuniões, ordinárias ou extraordinárias, que ocorreram durante o período de execução
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designado em portaria. Ressalte-se que os auditores do TCU estiveram presentes nas reuniões
estritamente como observadores, sem nenhuma participação ou interferência nas reuniões.
349. Para que esta observação direta fosse efetiva, toda a documentação de apoio a cada
pauta que foi enviada aos Conselheiros foi, simultaneamente, encaminhada à equipe de
auditoria, sendo previamente analisada. Na sequência, via ofícios de requisição, se necessário,
eram colocadas ao Consad questões para o esclarecimento e evidenciação dos achados.
350. As principais constatações deste trabalho em 2015 foram:
 questões relevantes, estratégicas e estruturantes da Valec, de competência do Consad,
não são adequadamente discutidas pelo Conselho;
 as questões discutidas pelo Consad frequentemente ficam pendentes de decisão ou
são decididas intempestivamente;
 o Consad não acompanha e não fiscaliza sistematicamente o cumprimento dos
planos, programas, diretrizes e metas definidos pelo próprio Conselho, a gestão dos
Diretores e a implementação das suas próprias decisões;
 algumas das recomendações propostas em itens da versão preliminar do Relatório de
Fiscalização 603/2014 não foram implementadas.
351. As propostas de encaminhamento para as principais constatações contemplaram
recomendações que visam melhorar procedimentos que impactam a atuação do Consad e o
alcance dos objetivos institucionais da Valec.
352. Espera-se, com isso, o aumento do foco de atuação do Consad na análise dos eventos e
circunstâncias de maior risco para os resultados e que o Conselho efetivamente defina os
rumos de atuação da empresa e acompanhe sistematicamente o desempenho da Valec no
cumprimento de sua missão institucional, aumentando as entregas reais de valor para a
sociedade.
353. Não se pode deixar de registrar a pronta atuação da empresa no sentido de internalizar
das críticas e de buscar soluções para os problemas apontados. Sem a atuação colaborativa do
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da empresa, a contribuição esperada
dessa fiscalização certamente teria sido menos positiva. Há que se ressaltar, também, que o
Consad tem se tornado cada vez mais atuante e organizado.
354. Por fim, informa-se que o processo 024.654/2014-0 localiza-se, atualmente, no gabinete
do Relator aguardando deliberação.
VII.5.3. Refinaria Abreu e Lima - Rnest
355. A Refinaria Abreu e Lima, também conhecida como Refinaria do Nordeste (Rnest), foi
a primeira refinaria construída pela Petrobras no Brasil, após um interstício de quase 30 anos.
Em 2005, quando o projeto foi lançado, a Petrobras anunciava que a Rnest seria a mais
moderna refinaria já construída em território nacional. A refinaria foi projetada para processar
260 kbpd de petróleo pesado, a partir de um esquema de refino para maximização da
produção de óleo diesel com baixo teor de enxofre. Sua construção visava suprir o aumento
da demanda nacional por diesel e outros derivados, sobretudo na Região Nordeste e,
consequentemente, a redução do volume de importação desse combustível.
356. Devido à magnitude dos investimentos, o empreendimento sempre figurou com
destaque no Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC), com
significativa contribuição à geração de empregos e aumento da atividade econômica do estado
de Pernambuco.
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357. No âmbito do TCU, a retomada do investimento da Petrobras em novas refinarias no
Brasil, a partir de 2004, passou a ser fiscalizada com o início das obras, por volta de 2008.
Desde então, as fiscalizações na Rnest resultaram no apontamento de diversas irregularidades,
tais como: sobrepreço, falhas nos procedimentos licitatórios, projetos básicos deficientes e
debilidades no planejamento das obras. Ocorre que, por mais bem que o Tribunal conhecesse
os diversos contratos dessa obra, o conjunto de irregularidades pontuais até então
identificadas nos diversos contratos da Rnest não explicava o salto de quase dez vezes no
custo e o atraso de mais de três anos na partida da refinaria.
358. Assim, foi realizada fiscalização que se propôs a avaliar a qualidade da gestão da
implantação das obras. O atingimento desse objetivo demandou apurações em níveis mais
elevados da Governança Corporativa da Petrobras, focando nas decisões táticas e estratégicas
relacionadas às diversas fases da implantação do empreendimento. Desse modo, buscou-se
identificar as principais decisões que causaram impactos no orçamento e no cronograma das
obras da refinaria, bem como analisar o processo decisório que as suportou.
359. A principal constatação do trabalho foi a “Gestão Temerária” da implantação do
empreendimento Rnest, caracterizada pelo conjunto integrado de decisões desprovidas das
cautelas que seriam necessárias ou razoáveis na vigência da implantação do projeto. Essas
decisões não foram resultantes de atos regulares de gestão, nos termos das condutas
estabelecidas aos administradores pela legislação, jurisprudência e doutrina aplicáveis e, de
modo contínuo e integrado, resultaram em um empreendimento inviável economicamente.
360. Como critério legal adotado no trabalho para se avaliar os deveres e responsabilidades
incumbidos aos administradores da Petrobras, foram coligidos os principais aspectos
relacionados à Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976), além da doutrina e
jurisprudência aplicáveis. A referida lei enuncia os deveres de diligência e lealdade, os quais
perfazem o padrão de conduta exigível dos administradores.
361. Ademais, a Lei traz pressuposto inspirado nas cortes superiores americanas, de que os
administradores não são passíveis de responsabilização por prejuízos causados no transcurso
de sua gestão, caso estes tenham sido decorrentes de ato regular de gestão. Essa é a chamada
business judgement rule, traduzida como “regra de decisão empresarial”. Essa regra consiste
em um padrão de atuação para o gestor, os quais, se observados, perfazem uma garantia de
que as decisões tomadas com lastro nos deveres de diligência e lealdade não se sujeitem à
revisão por tribunais. Entre os pressupostos da regra consta que as decisões devem ser
informadas, refletidas e desinteressadas.
362. O estudo comparativo da cadeia decisória relacionada à implantação do Projeto Rnest
com os referidos critérios mostrou que decisões determinantes da inviabilidade econômica do
empreendimento não podem ser consideradas informadas e refletidas. Logo não
consubstanciaram ato regular de gestão e não atenderam aos pressupostos da business
judgement rule.
363. O projeto conceitual da Rnest foi aprovado mesmo estando incompleto. Grande parte do
seu escopo foi deixado em aberto, em função da indefinição da parceria societária entre a
Petrobras e a estatal venezuelana PDVSA para construção da Rnest. Essa indefinição
comprometeu o EVTE preliminar, que indicava suposta viabilidade econômica ao projeto,
mesmo sem a necessária definição da tecnologia de processo ou do modelo de negócio do
empreendimento.
364. Antes de se finalizar o projeto básico do empreendimento, sem qualquer justificativa
empresarial e em desacordo com os princípios orientadores da Sistemática de Investimentos
da Petrobras, foi antecipada a contratação de mais de R$ 20 bilhões em serviços de
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engenharia e construção. Essa decisão trouxe irreversibilidade à implantação do projeto de
investimento, sobretudo em um momento preliminar, no qual o retorno de fase para
aprimoramento ou até mesmo a desistência do projeto eram alternativas ainda possíveis.
365. Com as obras em andamento o projeto básico e o EVTE final da Rnest foram aprovados
de maneira irregular, com viabilidade econômica flagrantemente negativa, em total afronta às
disposições da Sistemática. Tentou-se camuflar a inviabilidade econômica do projeto por
meio de artifícios frágeis e inválidos nas análises econômicas, como a inclusão de
perpetuidade; alteração da taxa mínima de atratividade; superestimativa de eficiência; e
consideração irreal de perda de mercado para terceiros. Agrava a temeridade da decisão a
desconsideração de recomendações expressas de órgãos técnico-especializados da Petrobras,
de entidades internacionais e de resultados de análises específicas de risco, que sinalizavam
no sentido de não dar seguimento à implantação da Rnest.
366. O alto risco assumido na aprovação do Projeto Rnest demandava, no mínimo, maior
diligência no acompanhamento da sua execução. Entretanto, não foi isso o que se evidenciou.
Nos dez relatórios de Pós-EVTE que sucederam a autorização para início das obras, eram
evidentes as diversas condições elencadas pela Sistemática como ensejadoras do processo de
reavaliação do projeto. Mesmo assim, ao longo de seis anos de execução, não foram propostas
ou deliberadas quaisquer ações nesse sentido. A reavaliação é mandatória pela Sistemática no
sentido de controlar a eficiência e eficácia da execução, ou, até mesmo, limitar prejuízos
incorridos por falhas de execução, de projeto, ou por imprevisibilidades supervenientes.
367. Valendo-se de números constantes de relatórios gerenciais da própria Petrobras, a
equipe técnica do TCU estimou que o prejuízo aos cofres da estatal em decorrência da
inviabilidade econômica da Rnest é da ordem de US$ 18,9 bilhões.
368. Como adendo, relatou-se a existência de indícios de não cumprimento do dever de
lealdade, também exigido pela Lei das Sociedades Anônimas, por parte de alguns
responsáveis. Alguns dos gestores envolvidos no alto escalão da implantação da Rnest são
réus na Operação Lava Jato, em virtude de atos de corrupção que evidenciam a perseguição
de interesses outros, que não os da Petrobras.
369. Cita-se, como benefícios do controle, o aprimoramento da Governança Corporativa da
Petrobras e o incremento na eficiência de seus controles internos, especialmente no
gerenciamento de riscos dos projetos de investimento. Além, obviamente, do incremento da
expectativa de controle sobre a alta administração da Companhia. Ressalta-se que o processo
026.363/2015-1, que trata do assunto, encontra-se no gabinete do Relator no aguardo de
pronunciamento.
VII.5.4. Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - Comperj
370. O TC 006.981/2014-3 refere-se à auditoria realizada em 2014 com o objetivo de avaliar
a gestão das obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj. Face à
constatação de que se mostrava necessária a realização de uma inspeção para o saneamento
dos autos, cujo objetivo primordial foi angariar novos documentos e informações para que,
em uma análise conjunta com o relatório de auditoria e todos os argumentos trazidos pelas
manifestações da Petrobras, se esclarecesse se subsistiam as duas irregularidades apontadas
pelo relatório de auditoria originária (gestão temerária na implantação do complexo e falta de
clareza na divulgação dos custos), e diante da relevância do trabalho, decidiu-se por incluí-lo
no Fiscobras 2016.
371. Preliminarmente, dada a complexidade inerente ao tema, construiu-se um referencial
teórico sobre o conjunto de metodologias que compõem a sistemática de planejamento e
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gestão de projetos de investimento na Petrobras, assim como sobre a responsabilidade dos
administradores (principalmente diretores e gerentes executivos), com base nos deveres e
responsabilidades incumbidos a eles pela Lei 6.404/1976 – Lei das Sociedades Anônimas.
372. Em relação ao indício de gestão temerária na implantação do Comperj, considerou se
que ele subsiste às análises realizadas e decorreu de decisões inadequadas, nos termos das
condutas estabelecidas aos administradores pela legislação, jurisprudência e doutrina
aplicáveis. Essas decisões, no entendimento firmado, não se pautaram em conduta diligente
dos gestores, nos moldes da Lei das Sociedades Anônimas.
373. A gestão temerária foi observada em três decisões do procedimento de implantação do
empreendimento. A primeira dessas decisões consideradas inadequadas foi a aprovação da
Fase II (FEL 2) do Projeto UPB Comperj. A Diretoria Executiva aprovou a passagem da Fase
II para Fase III do Projeto UPB do Comperj mesmo com a indefinição do projeto conceitual
(principal produto daquela fase), agravada pelas seguintes falhas: indefinição de qualquer das
parcerias essenciais à viabilidade do projeto; análises de risco que apontavam claramente para
a improbabilidade de sucesso do projeto naquele formato; adoção de uma estratégia de
orientação a prazo (schedule driven) diante de um cronograma praticamente inviável; e
definição da localização do empreendimento sem embasamento em documentos técnicos.
374. Ainda, a decisão autorizou a antecipação de gastos, mesmo com ambiente decisório
adverso e sem contar com estratégia de licenciamento ambiental definida tampouco check list
de atendimento dos pré-requisitos da Sistemática. Portanto, tais falhas demonstram que a
decisão não foi informada nem refletida, em descumprimento a Sistemática da Petrobras e em
afronta às exigências da Lei 6.404/1976.
375. A segunda dessas decisões consideradas inadequadas foi a aprovação da Fase III (FEL
3) do Projeto Refinaria Trem 1 do Comperj, derivado do Projeto UPB inicial, que, além do
avanço de fase do referido projeto, transformou os projetos que compunham o
empreendimento Comperj em um Programa integrado de investimento, abarcando
conjuntamente três projetos: Trem 1, Trem 2 e Petroquímicos. Essa transformação do projeto
em programa foi motivada para possibilitar a passagem de fase do Projeto Trem 1 do Comperj
com irrefutável inviabilidade econômica, suportada pela suposta viabilidade do Programa
como um todo – o que se considerou inadequado no trabalho, face às orientações positivadas
na Sistemática, isso porque, isoladamente, o referido projeto apresentava inviabilidade
econômica (VPL<0), que por si só já recomendaria o não avanço de fase.
376. Agrava a inadequação dessa passagem de fase do Projeto Trem 1 do Comperj as
seguintes falhas: orientação para o atendimento do prazo definido (schedule driven), sem
formalização de qualquer parceria e sem atendimento, sequer, às cautelas normais exigíveis;
projetos básicos não concluídos (off-site e infraestrutura); e análise de riscos negligenciada.
Ainda, a decisão foi tomada em ambiente decisório adverso, não contava com o check list de
atendimento dos pré-requisitos da Sistemática e continha pareceres de áreas técnicas com
restrições à proposta. Portanto, novamente, tais falhas demonstram que a decisão não foi
informada nem refletida, em descumprimento a Sistemática da Petrobras e em afronta às
exigências da Lei 6.404/1976.
377. Após a aprovação considerada inadequada da Fase III do Trem 1 do Comperj,
iniciando-se sua Fase IV, era necessário, no mínimo, maior diligência no acompanhamento da
sua execução. Entretanto, não foi isso o que se evidenciou. Nos Pós-EVTE que sucederam a
aprovação da Fase III, eram evidentes as diversas condições elencadas pela Sistemática como
ensejadoras do processo de reavaliação do projeto, que somente foi iniciado em fevereiro de
2015, portanto, cinco anos após a entrada na fase de execução do projeto, configurando,
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novamente, conduta não diligente tampouco aderente às exigências da Sistemática da
Petrobras e da Lei 6.404/1976.
378. Logo, as mencionadas decisões mostraram-se determinantes para a caracterização do
achado de gestão temerária e resultaram em um empreendimento inviável economicamente,
com prejuízo estimado pela equipe técnica do TCU da ordem de US$ 12,5 bilhões aos cofres
da Petrobras, segundo números constantes de relatórios gerenciais da própria estatal.
379. Como adendo, relatou-se a existência de indícios de não cumprimento do dever de
lealdade exigido pela Lei das sociedades anônimas por parte de alguns responsáveis, ao passo
que foram coligidos aos autos elementos de conduta que atingem o interesse de agir dos
gestores. Alguns dos gestores envolvidos no alto escalão da implantação do Comperj são réus
na “Operação Lava Jato”, em virtude de atos de corrupção que evidenciam a perseguição de
interesses outros, que não os da Petrobras.
380. Em relação ao indício de irregularidade relacionada à falta de clareza na divulgação dos
custos do Comperj, considerou-se que a irregularidade subsiste e, diante do seu contorno,
entendeu-se bastante determinar que a Petrobras promova, doravante, ajustes em suas
publicações de forma a evitar a reincidência.
381. Em consequência do trabalho desenvolvido, os principais benefícios estimados,
relacionam-se à responsabilização dos gestores pela irregularidade e possível recuperação do
numerário relacionado aos prejuízos incorridos pela Companhia no valor de R$ 14,7 bilhões.
382. Cita-se ainda, como benefícios do controle, o aprimoramento da Governança
Corporativa da Petrobras e o incremento na eficiência de seus controles internos,
especialmente no gerenciamento de riscos dos projetos de investimento. Além, obviamente,
do incremento da expectativa de controle sobre a alta gerência da Companhia. O processo que
trata desse assunto é o TC 006.981/2014-3 e encontra-se, atualmente, no gabinete do Relator
aguardando pronunciamento.
VII.6.

Situação dos processos do Fiscobras 2016

383. Por meio do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário, de 23/3/2016, item 9.4.15, o Ministro
Relator do Fiscobras 2016 demonstrou preocupação com o elevado estoque de processos nas
unidades técnicas especializadas, a despeito da redução verificada nos dois últimos anos.
Dessa forma, o Tribunal deliberou:
9.4.15 determinar à Coinfra que apresente, no relatório de consolidação deste Fiscobras 2016,
quadro indicativo dos processos abertos para cada fiscalização integrante deste plano,
informando, para cada um deles, a etapa processual em que se encontra e as providências a
serem adotadas, pela unidade técnica, para permitir que o Tribunal delibere acerca do mérito de
cada um deles;

384. Em razão da grande quantidade de informações, o quadro indicativo a que se refere o
subitem 9.4.15 da deliberação em tela encontra-se no Anexo 3 deste relatório, vide Tabela 27.
VIII.

Outros processos de fiscalização de obras

385. Além das auditorias realizadas anualmente no âmbito do ciclo Fiscobras, o TCU atua na
fiscalização de obras em outros momentos, principalmente em decorrência de representações,
tomadas de conta especial e denúncias oferecidas a esta Corte de Contas.
386. Com vistas ao cumprimento do § 1º do art. 120 da LDO 2016, reproduzido abaixo, o
Tribunal identifica, dentre esses outros processos de fiscalizações de obras, aqueles com
indícios de irregularidades graves, procedimento denominado Levantamento de Processos
pelo TCU.
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§ 1º O Tribunal de Contas da União deverá, adicionalmente, enviar informações sobre outras
obras ou serviços nos quais tenham sido constatados indícios de irregularidades graves em
outros procedimentos fiscalizatórios realizados nos últimos doze meses, contados da publicação
desta Lei, com o grau de detalhamento definido no § 2º deste artigo e observados os incisos IV,
V e VI do § 1º e o § 9º do art. 117.

387. Dentro do prazo de doze meses fixado na LDO 2016, consta no sistema de controle
processual que foram autuados 515 processos relativos a fiscalização de obras, além das 126
auditorias já tratadas no presente relatório. Em função da sua origem, eles estão classificados
conforme indicado na Tabela 18.
Tabela 18 - Processos de fiscalização de obras autuados no TCU nos últimos 12 meses (exceto do Fiscobras
2016)
Tipo

Em apuração

Encerrado

Total

Representação

153

131

284

Tomadas de Contas Especial

130

5

135

Denúncia

23

13

36

Monitoramento

21

0

21

8

9

17

Relatório de Auditoria

9

3

12

Acompanhamento

8

2

10

352

163

515

Outros Processos de fiscalização
(levantamentos, inspeções, consultas)

Total geral
Fonte: Coinfra/Siob

388. Embora tenha ocorrido autuação de outros 515 processos relacionados a obras públicas
não incluídos no âmbito do Fiscobras 2016, foram detectados novos indícios de proposta de
irregularidade grave com recomendação paralisação (pIGP) apenas no TC 021.542/2016-3, o
qual trata de representação no que tange à obra da Usina Termonuclear de Angra III e o
processo se encontra no gabinete do Relator para pronunciamento.
IX.

Conclusão

389. Encontram-se, portanto, finalizados os trabalhos de campo desenvolvidos em
cumprimento aos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.15 do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário, de
23/3/2016, e ao disposto no art. 119, inciso II, da Lei 13.242, de 30/12/2015 (LDO 2016).
390. Ressalta-se que em face de os trabalhos elencados no Capítulo VII deste relatório, por
força do item 9.3 do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário, não terem sido ainda objetos de
deliberação por essa Corte de Contas, nem estarem elencados no escopo do art. 119, inciso II
da LDO/2016, não será proposto o encaminhamento do resultado desses trabalhos juntamente
com os relatórios do Fiscobras 2016. Reitera-se que os trabalhos constantes no Capítulo VII
não constam entre as 126 fiscalizações realizadas no intuito de atender à atual LDO.
391. Importante citar que o Tribunal de Contas da União manterá, após o envio das
informações ao Congresso Nacional, relatório público em seu Portal na Internet com
informações atualizadas sobre as obras com irregularidade grave. Essas informações poderão
ser acessadas por opção disponibilizada no portal (Fiscalização e Controle  Obras Públicas).
392. Para efeito de apresentação ao Congresso Nacional, será encaminhado o Acórdão
proferido, juntamente com Relatório, Votos, bem como cartilha impressa e mídia digital com
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o seguinte conteúdo:
 Dados básicos dos programas de trabalho, com o seguinte detalhamento:
a) lista dos processos de fiscalizações;
b) relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação
de paralisação (IGP) detectados em fiscalizações anteriores a 2016;
c) relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação
de paralisação (IGP) detectados em fiscalizações de 2016, distinguindo as confirmadas
por decisão monocrática ou colegiada das pendentes de confirmação;
d) relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação
de retenção parcial de valores (IGR);
 Relatórios sintéticos das fiscalizações de obras realizadas no âmbito do
Fiscobras 2016: Relatórios das fiscalizações de obras de 2016, juntamente com os
respectivos votos e acórdão proferidos, contendo os dados previstos no § 2º do art. 120
da Lei 13.242/2015 (LDO/2016).
 Informação sobre outros processos de fiscalização de obras com indícios de
irregularidade grave: Relatórios referentes ao Levantamento de Processos, em
cumprimento ao § 1º do art. 120 da Lei 13.242/2015 (LDO/2016);
X.

Proposta de encaminhamento

393. Ante todo o exposto submetemos os presentes autos à consideração superior, com fulcro
no art. 119, inciso II da Lei 13.242, de 30/12/2015 (LDO 2016), será proposto:
I. autorizar a retirada das obras constantes da Tabela 1 da relação de empreendimentos
auditados no âmbito do Fiscobras 2016;
II. autorizar a permuta entre as obras constantes da Tabela 2 da relação de
empreendimentos auditados no âmbito do Fiscobras 2016;
III. autorizar a inserção da obra constante da Tabela 3 na relação de empreendimentos
auditados no âmbito do Fiscobras 2016;
IV. autorizar a remessa à Presidência do Congresso Nacional e à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional das informações
constantes em mídia digital, consoante o § 392 desta instrução, atualizadas até a Sessão
Plenária de 26/10/2016, bem como do Acórdão a ser proferido, acompanhado do Relatório e
dos Votos que o fundamentarem;
V. encaminhar cópia desse mesmo Anexo, acompanhado desta deliberação, bem como
dos respectivos Relatório e Votos, aos Presidentes da Câmara dos Deputados; da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal; da
Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal e da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; ao Ministro-Chefe do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e ao Procurador-Geral da República;
VI. após expedida a comunicação, arquivar os presentes autos, em consonância com o
comando do art. 169, inciso V, do Regimento Interno, visto que cumpriu o objetivo para o
qual foi constituído."
2.
O titular da Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da
Região Sudeste (Coinfra) assim se pronunciou (peça 37):
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"Trata-se de processo administrativo do Plano de Fiscalização de Obras de 2016,
contendo as fiscalizações efetuadas pelo Tribunal em atenção ao disposto na LDO (Lei
13.242/2015).
Ao tempo em que manifestamos concordância com a proposta de encaminhamento
consignada no Relatório Consolidado tecemos alguns comentários a respeito do presente
produto.
Primeiramente, ressaltamos que no bojo do Acórdão 2805/2015-TCU-Plenário, que
deliberou sobre a consolidação do Fiscobras 2015, foram exaradas orientações para
balizamento do Fiscobras subsequente, dentre as quais destacamos o item 9.4.2 que frisou a
necessidade de se ampliar a quantidade de fiscalizações dessa natureza a serem realizadas em
2016.
Assim, o presente plano, em atendimento ao aludido acórdão, nasceu com a necessidade
de que fosse ampliado o número de obras a serem fiscalizadas.
Desta forma, e em face da redução gradativa da lotação de auditores no âmbito das
Secretarias de Obras (Secob) a partir de 2013, redução essa que se manteve nos anos
seguintes especialmente nas subunidades originárias dessas secretarias que passaram a
integrar as atuais Seinfras - vide dados abaixo referentes ao final de cada ano -, a quem cabe
precipuamente realizar as auditorias de obras dada a especialização da equipe, lançou-se mão
da estratégia de, sob determinadas condições, incluir as Secex estaduais no plano de
fiscalização. Tais condições foram aprovadas nos termos do Acórdão 664/2016-TCUPlenário, que deliberou sobre a seleção de obras do Fiscobras 2016.
Tabela 1 – Lotação de auditores
Lotação AUFC

2012

2013

2014

2015

2016

Estados

479

473

488

475

477

Sede

703

671

563

641

678

Seinfras

201

184

180

152

165

Diretorias de obras

136

118

121

128

84

1.182

1.144

1.051

1.116

1.155

Segecex
Fonte: Dinpla/Siob

Gráfico 1 – Lotação de auditores ao final de cada ano
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Fonte: Dinpla/Siob
Obs.1 – os dados do ano de 2016 foram auferidos em 30/9/2016
Com a participação das secretarias regionais do TCU, foi possível incrementar a
quantidade de fiscalizações de 97 (no Fiscobras 2015) para 126 em 2016. Por sua vez, os
valores da dotação orçamentária fiscalizada passaram de R$ 20,4 bilhões no plano anterior
para R$ 34,7 bilhões em 2016, distribuídos nas cinco regiões do país, conforme ilustrado no
gráfico 1 do Relatório Consolidado.
As fiscalizações do Fiscobras 2016, conforme demonstrado, identificaram
irregularidades graves (IGP, pIGP, IGR e IGC) em 61,1% do rol de empreendimentos
auditados. Ademais, foram confirmadas seis novas IGPs, que somadas as quatro do ano
anterior, resulta no acumulado de dez empreendimentos com indícios de irregularidade grave
com indicação de paralisação. Além disso, outras cinco obras têm contratos com proposta de
IGP (pIGP), pendentes de deliberação.
Em adição, destacamos os benefícios de controle estimados da presente rodada de
fiscalizações, conforme se verifica na Tabela 7 do Relatório Consolidado. Nesse rol, constam
os empreendimentos Angra III, Renest, Comperj, Aeroporto de Goiânia, entre outros, cujos
benefícios financeiros de controle de cada um dos objetos auditados ultrapassa a importância
de R$ 100 milhões, a serem confirmados a partir da oitiva dos responsáveis em atendimento
ao requisito da ampla defesa.
Registramos que a execução do plano de fiscalização no presente exercício, em que
foram empregados 7.482 HDF, considerando o custo unitário de R$ 1.450,00 por HDF, de
acordo com o registrado no Sistema Planejar, equivale a uma despesa da ordem de R$ 10,8
milhões, decorrentes dos custos com pessoal, à qual devem ser acrescidas despesas com
diárias e passagens, estimadas em 10% desse valor, considerando os prazos e as equipes
envolvidas nas viagens. Desta forma, resta comprovado à saciedade o custo-benefício da
realização dessas fiscalizações.
Portanto, na nossa opinião, é visível o resultado positivo obtido neste Fiscobras 2016,
seja em quantidade de empreendimentos auditados ou dotação orçamentária abrangida, seja
no tocante à utilização de força de trabalho especializada de unidades técnicas regionais, bem
como em termos de benefícios auferidos.
De todo modo, a par destes resultados, é imperativo que se reponha a força de trabalho
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no âmbito das Seinfras sob pena de o Tribunal, ante a velocidade das demandas da área de
infraestrutura, deixar de ser capaz de atender plena e eficazmente as atribuições estabelecidas
nas sucessivas Leis de Diretrizes Orçamentárias, com prejuízos também para sua atuação
relativamente às competências de que trata o art. 71 da Carta de 1988.
Cabe, ainda, fazermos um registro no tocante ao que foi determinado no Acórdão
664/2016, item 9.3, qual seja a inclusão “no relatório consolidado do Fiscobras 2016 a ser
encaminhado ao Congresso Nacional, dos resumos acerca das ações de controle na área de
infraestrutura, listadas no Anexo III do Voto que fundamenta o presente Acórdão”.
Tais resumos foram incluídos no capítulo VII da instrução de consolidação, porém
como não houve deliberação do Tribunal a respeito dessas ações de controle, à exceção do
Levantamento da SeinfraUrbana que trata das fiscalizações eletrônicas em orçamentos de
obras de repasse via Caixa Econômica Federal, não foi proposto o encaminhamento desses
relatórios de auditoria ao Congresso Nacional eis que não compuseram as fiscalizações da
LDO (art. 119).
A propósito do Sistema de Auditoria de Orçamentos (SAO), em operação pela
SeinfraUrbana, é mister que seja alavancado de tal forma que passe a ser coorporativo, e não
apenas restrito àquela Secretaria, em razão dos benefícios que os 280 orçamentos analisados,
em sede de piloto, produziram, podendo-se afirmar que o total de obras fiscalizadas na
verdade é de 406.
Por fim, ressaltamos que as fiscalizações ora consolidadas atenderam também aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU eis que foram realizadas no contexto de
alguns ODS entre os quais destacamos 6 -Água limpa e Saneamento; 7 -Energia acessível e
limpa; 9 -Indústria, Inovação e Infraestrutura e 11 -Cidades e Comunidades sustentáveis, a
exemplos das diversas auditorias realizadas nos empreendimentos da área de energia e
infraestrutura urbana, bem como o objetivo 16 -Paz, Justiça e Instituições fortes, dado o
aspecto de combate aos desvios que tem sido o foco das fiscalizações de obras.
Feitas estas breves considerações encaminhamos o feito ao gabinete do Exmo. Sr.
Ministro Raimundo Carreiro, via Segecex."
3.

O titular da Segecex manifestou-se de acordo com a proposta da Coinfra (peça 38).
É o relatório
XI.

Anexos

XI.1.

Anexo 1 – Mídia digital a ser encaminhada ao Congresso Nacional

Para efeito de apresentação ao Congresso Nacional, os relatórios serão encaminhados
em material elaborado pela Secretaria de Comunicação do TCU (Secom) contendo o
Relatório, Votos e Acórdão proferidos, bem como dados básicos das obras com
irregularidades graves impressas e, em mídia digital, com o seguinte conteúdo:
XI.1.1. Dados básicos dos programas de trabalho, com:
a) lista dos processos de fiscalizações;
b) relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação de
paralisação (IGP) detectados em fiscalizações anteriores a 2016;
c) relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação de
paralisação (IGP) detectados em fiscalizações de 2016, distinguindo as confirmadas por decisão
monocrática ou colegiada das pendentes de confirmação;
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d) relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação de
retenção parcial de valores (IGR);
e) Informação sobre outros processos de fiscalização de obras com indícios de irregularidade
grave: Relatórios referentes ao Levantamento de Processos, em cumprimento ao §1º do art. 120
da Lei 13.242/2015 (LDO/2016);
XI.1.2. Relatórios sintéticos de todas as fiscalizações de obras realizadas no âmbito do
Fiscobras 2016: Relatórios Sintéticos das Fiscalizações de Obras de 2016, juntamente com
os respectivos Votos e Acórdão proferidos, contendo os dados previstos no §2º do art. 120
da Lei 13.242/2015 (LDO 2016).

XI.2. Anexo 2 – Gráficos consolidados e complementares
Gráfico 18 - Quantidade de fiscalizações por percentual de execução física

Fonte: Coinfra/Siob
Gráfico 19 - Histórico comparati vo entre as obras classificadas como IGP e IGC – Percentual

Fonte: Coinfra/Siob
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Gráfico 20 - Histórico comparati vo entre as obras classificadas como IGP e IGC - Quantidade

Fonte: Coinfra/Siob
Tabela 19 - Distribuição das fiscalizações por função de governo
Função de Governo

Quant.
fiscalizações

Dotação
orçamentária

% Quant.

% Dotação
2016

Transporte

50

39,7%

2.736.738.789,00

7,88%

Energia

28

22,2%

27.639.019.602,00

79,61%

Urbanismo

15

11,9%

610.691.662,00

1,76%

Saneamento

12

9,5%

276.042.703,00

0,80%

Saúde

6

4,8%

962.336.708,00

2,77%

Gestão Ambiental

5

4,0%

1.406.582.895,00

4,05%

Desporto e Lazer

4

3,2%

539.703.918,00

1,55%

Educação

3

2,4%

142.867.183,00

0,41%

Comércio e Serviços (*)

1

0,8%

-

0,00%

Comunicações

1

0,8%

388.666.903,00

1,12%

Direitos da Cidadania

1

0,8%

14.600.000,00

0,04%

100,0%

34.717.250.363,00

100,00%

Dotação orçamentária

% Dotação
2016

Total

126

Fonte: Coinfra/Siob e LOA 2016. (*) Funcional sem dotação para 2016
Tabela 20 - Distribuição das fiscalizações por setor de governo
Setor de Governo
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Transporte

39

31,0%

2.249.787.223,00

6,48%

Minas e Energia

28

22,2%

27.639.019.602,00

79,61%

Desenvolvimento Urbano
Presidência, Legislativo, Judiciário, MPU,
DPU e Relações Exteriores
Saúde

27

21,4%

886.734.365,00

2,55%

11

8,7%

486.951.566,00

1,40%

6

4,8%

962.336.708,00

2,77%

Integração Nacional

5

4,0%

1.406.582.895,00

4,05%

Esporte

4

3,2%

539.703.918,00

1,55%

Educação e Cultura

3

2,4%

142.867.183,00

0,41%

Ciência e Tecnologia e Comunicações

1

0,8%

388.666.903,00

1,12%

Turismo (*)

1

0,8%

-

0,00%

Defesa e Justiça

1

0,8%

14.600.000,00

0,04%

100,0%

34.717.250.363,00

100,00%

Total

185

126

Fonte: Coinfra/Siob e LOA 2016. (*) Funcional sem dotação para 2016

Tabela 21 - Distribuição das fiscalizações por subfunção de governo.
Quant.
Fiscalizações

Subfunção de Governo

%
Quant.

Dotação
orçamentária

%
Dotação

Transporte Rodoviário

29

23,0%

1.164.702.867,00

3,35%

Energia Elétrica

21

16,7%

5.838.093.602,00

16,82%

Transportes Coletivos Urbanos

13

10,3%

507.928.848,00

1,46%

Saneamento Básico Urbano

12

9,5%

276.042.703,00

0,80%

Petróleo

7

5,6%

21.800.926.000,00

62,80%

Transporte Hidroviário

7

5,6%

147.526.948,00

0,42%

Transporte Ferroviário

6

4,8%

767.554.766,00

2,21%

Transporte Aéreo

6

4,8%

359.957.335,00

1,04%

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

5

4,0%

608.625.863,00

1,75%

Recursos Hídricos

5

4,0%

1.406.582.895,00

4,05%

Desporto de Rendimento

3

2,4%

520.302.474,00

1,50%

Ensino Superior

2

1,6%

126.867.183,00

0,37%

Infraestrutura Urbana

2

1,6%

102.762.814,00

0,30%

Suporte Profilático e Terapêutico

1

0,8%

129.710.845,00

0,37%

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

1

0,8%

240.000.000,00

0,69%

Custódia e Reintegração Social

1

0,8%

14.600.000,00

0,04%

Planejamento e Orçamento

1

0,8%

296.336.431,00

0,85%

Desporto Comunitário

1

0,8%

19.401.444,00

0,06%

Telecomunicações

1

0,8%

388.666.903,00

1,12%
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Outros Encargos Especiais

1

0,8%

660.442,00

0,00%

Turismo (*)

1

0,8%

-

0,00%

100,0%

34.717.250.363,00

100,00%

Total

126

Fonte: Coinfra/Siob e LOA 2016. (*) Funcional sem dotação para 2016
Gráfico 21 - Distribuição da quantidade de fiscalizações por programa de governo

Fonte: Coinfra/Siob
Tabela 22 - Distribuição das fiscalizações por programa de governo
Qu an t .
f iscalizaçõ es

Pro g rama d e Go vern o

%
Qu an t .

Transporte Terrestre

34

27,0%

Energia Elétrica

21

16,7%

Mobilidade Urbana e Trânsito

13

10,3%

Saneamento Básico

7

5,6%

Combustíveis

6

4,8%

Aviação Civil

6

4,8%

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

6

4,8%

Gestão de Riscos e Resposta a Desastres

6

4,8%

Transporte Aquaviário

6

4,8%

Recursos Hídricos

4

3,2%

Esporte e Grandes Eventos Esportivos

4

3,2%

Educação de qualidade para todos

3

2,4%

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos Transportes

2

1,6%

Justiça, Cidadania e Segurança Pública

1

0,8%

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

1

0,8%

Turismo

1

0,8%

Vetor Logístico Amazônico

1

0,8%

Oferta de Água

1

0,8%
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Qu an t .
f iscalizaçõ es

%
Qu an t .

Petróleo e Gás

1

0,8%

Transporte Hidroviário

1

0,8%

Planejamento Urbano

1

0,8%

Total
Fonte: Coinfra/Siob

126

100,0%

Gráfico 22 - Distribuição da dotação orçamentária fiscalizada por tipo de obra

Fonte: Coinfra/Siob

Gráfico 23 - Distribuição da quantidade de fiscalizações por tipo de obra
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Gráfico 24 - Comparati vo de fiscalizações por indício de irregularidade (2014 a 2016)

Fonte: Coinfra/Siob

Gráfico 25 - Incidência dos indícios de irregularidade por região

Fonte: Coinfra/Siob
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Tabela 23 - Incidência dos indícios de irregularidade por UF
Região / UF

IGP

Norte

pIGP

IGR

2

Acre

IGC

FI

SR

Total

2

3

5

12

1

2

Amapá
Amazonas

1

Pará
Rondônia

3
1

1

2

3

2

2

1

1

Roraima

1

Tocantins

1

1

Nordeste

2

Alagoas

1

Bahia

1
3

1

23

13

3

45
1

1

6

2

9

Ceará

5

Maranhão

3

1

1

5

3

8

1

14

2

1

2

1

Pernambuco
Piauí

1

1

1

Rio Grande do Norte

1

Sergipe

5

4
1

2

Sudeste

4

1

5
2

19

8

2

34

2

10
14

Espírito Santo

1

Minas Gerais
Rio de Janeiro

3

7
6

3
2

São Paulo

1

5

3

9

5

7

12

2

2

3

8

1
1

1
1

1

Centro-Oeste

1

Distrito Federal
Goiás

5

Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Sul

2

Paraná
Rio Grande do Sul

1

12

7

1

1
9

4
3

2

Santa Catarina
Total

2
10

5

1

61

38

1

23
6
14

1

3

11

126

Fonte: Coinfra/Siob
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Tabela 24 - Unidades orçamentárias responsáveis por obras com indícios de IGP, pIGP e IGR
Unidade Orçamentária

IGR

Quant. de
fiscalizações

IGP

pIGP

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

1

1

31

Ministério das Cidades

3

2

26

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

1

7

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

1

6

Ministério da Integração Nacional

1

5

Fundo Nacional de Saúde

1

4

Ministério do Esporte - Administração Direta

1

4

Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

1

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

1

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS
Total

1

2
1

1
10

1

5

1

Fonte: Coinfra/Siob
Tabela 25 - Achados de auditoria mais recorrentes em 2016
Quantidade
de achados

Achado de auditoria

Percentual de
achados

Descumprimento do cronograma físico-financeiro do objeto

83

16,5%

Projeto inexistente, deficiente ou desatualizado

55

11,0%

Sobrepreço/superfaturamento

47

9,4%

Outras irregularidades na execução do contrato

36

7,2%

Atraso ou paralisação da obra por ação ou omissão do gestor

36

7,2%

Gestão temerária

26

5,2%

Liquidação e/ou pagamento irregular da despesa

20

4,0%

Objeto entregue com qualidade deficiente ou em desacordo com o licitado e com a legislação

18

3,6%

Ausência de formalização, publicidade e/ou transparência do contrato

17

3,4%

Irregularidades na execução do convênio

16

3,2%

Aditivos irregulares, injustificados ou não celebrados

14

2,8%

Restrição à competitividade do certame

13

2,6%

Metodologia inadequada para definição do orçamento do objeto

12

2,4%

Falha na composição dos custos expressos na planilha orçamentária

11

2,2%

Julgamento em desconformidade com o edital e com a legislação (habilitação e propostas)

10

2,0%

Irregularidades na condução do procedimento licitatório

10

2,0%

Demais achados

78

15,5%

Total
Fonte: Coinfra/Siob

502
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Gráfico 26 - Lei 8.666/1993 x RDC - percentual executado da obra

Fonte: Coinfra/Siob

Tabela 26 - Distribuição das fiscalizações – Lei 8.666/1993 x RDC
Indício

Lei 8.666/1993

RDC

Total

IGP

8

2

10

pIGP

2

3

5

IGR

1

0

1

IGC

36

25

61

FI

22

16

38

SR

8

3

11

77

49

126

Total
Fonte: Coinfra/Siob
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Das 126 fiscalizações realizadas em 2016, 49 são referentes a editais regidos pelo RDC,
enquanto 77, pela Lei 8.666/1993. O Gráfico 27 exprime o percentual de fiscalizações cujos
objetos foram regidos pela Lei Geral de Licitações e pelo Regime Diferenciado de
Contratações.
Gráfico 27 - Comparativo percentual - Lei 8.666/1993 x RDC

Fonte: Coinfra/Siob

Gráfico 28 – Histórico de dotação orçamentária fiscalizada

Fonte: Coinfra/Siob
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MIN-AA

MIN-AA

MIN-ALC

MIN-ALC

MIN-ALC

MIN-ALC

MIN-ALC

BR-101/PE - Adequação Trecho
Divisa PB/PE - Divisa PE/AL

Implantação da Refinaria
Premium I, no Estado do
Maranhão

Corredores de Transporte público
fluvial em Recife/PE

Implantação da Usina
Termelétrica Mauá 3 em Manaus
- AM

Manutenção de Trechos
Rodoviários - na BR-174 - no
Estado do Amazonas

Obras do Sistema de Transporte
Rápido por ônibus para a Região
Metropolitana do Recife/PE

Construção da Vila Olímpica Parnaíba/PI

010.489/2016-9

019.731/2009-3

022.464/2013-1

008.664/2016-1

011.182/2015-6

011.512/2010-5

016.531/2016-7
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-

88

O processo aguarda manifestação do ministro relator. A proposta da unidade técnica foi no sentido
de: 122.1. revogar a medida cautelar referida no item 9.1 do Acórdão 2.394/2013-TCU-Plenário, com
base no art. 276, § 5º do RI/TCU, e alterar para irregularidade grave que não prejudica a

-

Relatório finalizado. Processo encaminhado à Serur, com parecer desta unidade técnica.

Análise de recurso. Não
há providências a serem
adotadas pela Unidade
Técnica
Análise de cumprimento
de determinação. Outras
providências

O processo encontra-se no Gabinete do Ministro Relator para pronunciamento, com proposta de
mérito da Unidade Técnica.

Além da análise de oitivas, o Acórdão 2.382/2016-TCU-Plenário determinou à Unidade Técnica que
identificasse os responsáveis pelas irregularidades e, se fosse o caso, promovesse as respectivas
audiências.

Providência: Juntada do Termo de Encerramento ao processo. O processo aguardava ciência de
ofício de comunicação para encerramento. Tal documento foi recém-juntado ao processo,
permitindo, assim, o seu encerramento (nos termos do Acórdão 10.786/2016-TCU-2ªCâmara).

Relatório finalizado. Processo encaminhado ao gabinete do Exmo. Relator, com proposta de mérito.

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Análise de oitivas

Observações
Relatório de fiscalização finalizado. Acórdão proferido (2678/2016-TCU-Plenário). Em fase de
comunicação no SA, para posterior arquivamento dos autos. Em decorrência da fiscalização foi
proferido o Acórdão 2678/2016-TCU-Plenário, com os seguintes itens: 9.1. dando cumprimento
integral do Acórdão 1749/2014-TCU-Plenário, que era objetivo da fiscalização; 9.2. Recomendação;
9.3. Comunicação do Acórdão, voto e relatório; e 9.4. Arquivamento dos autos.

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Aguardando
pronunciamento do

Em comunicação

Aguardando
distribuição para
exame

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Em comunicação

Outras providências

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro
Aguardando
providências

Outras providências

Em comunicação

Providências
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MIN-AA

BR-156/AP Construção de Trecho
Rodoviário - Laranjal do Jari

Etapa processual

Quinta-feira 15

016.063/2016-3

Relator

Obra

Processo

Tabela 27 - Informações de processos abertos do Fiscobras 2016 com respectivas s ituações e providências
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MIN-ALC

MIN-AN

MIN-AN

MIN-AN

Construção Rodoviário CantáNovo Paraíso - BR 432/RR

Obras de implantação de
canalização em Goiânia/GO

Execução das obras e serviços
de ampliação do sistema de
abastecimento de água de
Goiânia/GO

Construção, Ampliação e
Reforma de Estabelecimentos
Penais - Penitenciária da Papuda

026.058/2015-4

008.376/2016-6

008.379/2016-5

008.352/2016-0

-

Análise de cumprimento
de determinação

Análise de audiências

Análise de oitivas

89

O processo encontra-se na SeinfraUrbana para exame das manifestações da Secretaria de Estado
de Justiça/DF a respeito das seguintes inconformidades apontadas no ACÓRDÃO Nº 2190/2016 TCU - Plenário 9.1.1. existência de atrasos injustificados que podem comprometer o prazo de
entrega, identificados no empreendimento referente ao Contrato nº 5/2015, em afronta ao disposto
nos Acórdãos nºs 287/2011, 1.211/2011, 1.372/2007 e 2.641/2007, todos do Plenário desta Corte de
Contas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à minimização dos efeitos dessa

-

-

Relatório finalizado, oitivas realizadas. Processo na unidade técnica em fase de análise de oitivas

Promovida a oitiva do Ministério das Cidades acerca dos atrasos nos repasses dos recursos para
execução da obra (achado 2), conforme Acórdão 2.458/2016-TCU-Plenário. O Ministério solicitou
prorrogação de prazo para atendimento, não estando os autos aptos a serem instruídos. O Acórdão
2.458/2016-TCU-Plenário também emitiu determinação ao órgão contratante (Companhia
Pernambucana de Saneamento), contudo tal determinação deverá ser monitorada em processo
específico.

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Aguardando
providências

Aguardando
providências

Aguardando
providências

Em revisão

Análise de oitivas

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

-

continuidade (IGC) a classificação de irregularidade grave com indicação de paralisação (IGP),
tratada nos itens 9.5.1, 9.7 e 9.8.1 do referido Acórdão, nos termos do art. 117 da LDO 2016,
atribuída à ausência de adequados estudos de viabilidade para os seguintes instrumentos de
transferência de recursos federais: a) Contrato de Repasse 281.826-06/2008/ME/CAIXA (Siafi
645528), pertinente aos projetos do Estádio Olímpico de Parnaíba - PI; b) Contrato de Repasse
334.262-25/2010/ME/CAIXA (Siafi 743253), pertinente projetos e obras da Vila Olímpica de Parnaíba
- PI; 122.2. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional, com fundamento no art. 119, inciso II da Lei 13.242/2015 (LDO 2016), que os
indícios de irregularidades graves do tipo IGP apontados nos Contratos de Repasse 334.26225/2010 e 281.826- 06/2008, relativos às obras de Construção da Vila Olímpica de Parnaíba, no
Estado do Piauí, não mais se enquadram no inciso IV do § 1º do art. 117 da Lei 13.242/2015 (LDO
2016), tendo sua classificação sido alterada para irregularidade grave que não prejudica a
continuidade (IGC), em função do cancelamento do contrato de repasse referente ao Estádio
Olímpico, bem como da adoção de medidas para mitigar os riscos associados à manutenção e à
operação dos equipamentos esportivos remanescentes;

Observações

Quinta-feira 15
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MIN-ALC

Sistema de Esgotamento
Sanitário de Paulista/PE

020.080/2016-6

Análise de oitivas

Providências

Em comunicação

gabinete de ministro

Etapa processual
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Corredor de ônibus de Salvador BA

Análise de oitivas

-

90

Exame das oitivas e audiências aguarda conclusão do exame do Fiscalis 111/2016 (Implantação da
3ª Etapa do Projeto Águas do Sertão SIAA - Araci Norte/BA), também no âmbito do Fiscobras/2016,
que se encontra com medidas cautelares em vigência.

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Aguardando instrução

Análise de audiências.
Análise de oitivas

Aguardando
distribuição para
instrução

Processo aguardando distribuição na unidade técnica para análise das oitivas realizadas ao Dnit e ao
consórcio contratado

Aguardando manifestação dos jurisdicionados em relação as oitivas determinadas pelo relator.

Processo aguardando distribuição na unidade técnica para análise da oitiva realizada ao Dnit.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

MIN-ASC

Análise de oitivas

Aguardando
distribuição para
instrução

Análise de oitivas

Análise de oitivas

Aguardando
distribuição para
instrução
Em comunicação

-

Aguardando
providências
-

-

Análise de audiências.
Análise de oitivas

Instrução suspensa

Determinado por despacho do Min. Relator a complementação das informações quanto ao
cumprimento do Acórdão 3.314/2015-TCU-Plenário.

Outras providências

Aguardando
distribuição para
instrução

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

008.594/2016-3

MIN-ASC

MIN-ASC

Alinhamento e Reforço do Berço
4 no Porto de Itajaí/SC

001.544/2016-0

Obras de contenção de encostas
de alto risco/BA

MIN-AN

Projetos de obras rodoviárias do
Dnit

031.026/2015-0

008.557/2016-0

MIN-AN

Construção do Centro de
Operações Espaciais

026.400/2015-4

MIN-ASC

MIN-AN

BRT Norte Sul de Goiânia/GO

015.913/2016-3

Programa BR-Legal - Lote 34

MIN-AN

Trens Urbanos de Fortaleza Implantação Trecho Sul

010.827/2016-1

A Chefe da Assessoria de Controle da Valec solicitou prorrogação de 10 (dez) dias do prazo para
atendimento de oitiva. O despacho de autorização do relator foi expedido em 24/10/2016.

irregularidade até o final do contrato em tela; 9.1.2. inadequação do orçamento do edital de licitação
referente ao Contrato nº 5/2015, devido à existência de sobrepreço na amostra analisada e de
serviços com mesma descrição e preços distintos, em afronta aos Acórdãos nºs 314/2011, 273/2010,
1.925/2010, 331/2009, 1.981/2009, 1.732/2009, 2.002/2009 e 2.154/2009, todos do Plenário deste
Tribunal, a fim de que sejam adotadas medidas internas com vistas à sua não ocorrência em futuras
contratações; 9.1.3. inadequação do critério de medição e pagamento dos itens de administração
local definidos no Contrato nº 5/2015, em afronta à jurisprudência dessa Corte de Contas,
notadamente ao Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário, que orientou o estabelecimento de critério
objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução
financeira da obra;

Observações

Análise de audiências.
Análise de oitivas

Providências

Aguardando
providências

Etapa processual

Quinta-feira 15

007.779/2016-0

MIN-AN

Relator

Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste Estrela D´Oeste/SP - Lote 5

Obra

010.481/2016-8

Processo
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MIN-ASC

MIN-ASC

MIN-ASC

MIN-ASC

MIN-ASC

MIN-ASC

MIN-ASC

MIN-ASC

MIN-ASC

Canalização dos rios Jaguaribe e
Mangabeira - Salvador/BA

Obras de Transmissão - Parques
eólicos e solar- BA

Implantação da 3ª Etapa do
Projeto Águas do Sertão SIAA Araci Norte/BA

Construção do Centro de Eventos
de Balneário Camboriú/SC

Construção da Ferrovia de
Integração Oeste-Leste - IlhéusCaetité - no estado da Bahia

Construção da Ferrovia de
Integração Oeste-Leste - Caetité Barreiras - no estado da Bahia

Obras de CEE Casa Nova II e III

Sistema de Transmissão de
Energia Elétrica - Pindaí II/PE e
SE Igaporã III

Construção da Ferrovia Norte-Sul
- Ouro Verde de Goiás - São
Simão - no Estado de Goiás

009.014/2016-0

009.562/2016-8

010.501/2016-9

010.686/2016-9

010.804/2016-1

010.805/2016-8

011.278/2016-1

011.408/2016-2
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Análise de oitivas

Outras providências

Análise de audiências

Análise de audiências

Análise de oitivas

91

Este processo está em instrução, para análise das oitivas prévias determinadas no Acórdão
2.507/2016 - TCU - Plenário, com fundamentação no art. 276, § 2º, do RITCU.

Aguardando retorno das comunicações para encerrar o processo com fundamento no art. 169, inciso
V, do RI/TCU.

-

Audiências determinadas por despacho do Min. relator. Aguardando finalização do prazo para
recebimento das audiências.

Oitiva determinada pelo Ac. 2.454/2016-TCU Plenário. Aguardando término de prazo para
recebimento das oitivas.

O processo encontra-se na Secex-SC aguardando providências para instrução da análise de
audiências e oitivas autorizadas pelo despacho do ministro relator, cf. peça 39 dos autos.

Ainda pendente exame da oitiva da CERB-Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos
da Bahia, cuja data limite para apresentação, após o deferimento pelo Relator de duas prorrogações
de prazo que totalizam 60 dias, é de 30/10. Após a finalização do exame das oitivas, serão
realizadas as audiências e oitivas propostas nos itens IV e V do parecer da Seinfra (peça 102),
conforme determinação constante do despacho do Min. Relator (peça 103).

Análise de audiências.
Análise de medida
cautelar. Análise de
oitivas
Análise de audiências.
Análise de oitivas

-

Em cumprimento a Despacho do Ministro Relator, foram promovidas oitivas do órgão estadual
(Conder) e da Caixa a respeito dos atrasos na execução das obras (achado 1) e das deficiências nos
critérios de medição estabelecidos no contrato (achado 4). O Ministério das Cidades também foi
chamado aos autos (oitiva) para se manifestar acerca dos atrasos nos repasses de recursos (achado
2). Também foi promovida a oitiva do consórcio contratante acerca das constatações. Por fim,
promoveu-se diligência à Conder para apresentação os orçamentos (achado 3). Com exceção do
consórcio contratante, os demais envolvidos compareceram aos autos, estando o processo pendente
de instrução na SeinfraUrbana.

-

Observações

Análise de oitivas

Análise de oitivas.
Diligência

Análise de oitivas

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Em instrução

Em comunicação

Em comunicação

Em comunicação

Aguardando
distribuição para
instrução

Aguardando
providências

Aguardando
distribuição para
instrução

Aguardando instrução

Aguardando
providências

Aguardando
providências

Providências

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Quinta-feira 15

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

MIN-ASC

Trens Urbanos de Salvador: Lapa
- Pirajá

008.671/2016-8

Etapa processual

TC 011.421/2015-0

Dezembro de 2016

011.450/2016-9

Relator

Obra

Processo
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MIN-BD

Corredor de ônibus - SP - Radial
Leste - Trecho 1

015.351/2016-5
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Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

92

Instrução preliminar com proposta de comunicação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional para alteração de IGP para IGC, em função das
medidas saneadoras adotadas pela Eletronuclear no sentido de declarar a nulidade da licitação e
dos contratos correspondentes. Processo aguarda pronunciamento do Ministro Relator.

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Análise de audiências.
Análise de oitivas

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Obra com IGP, já comunicada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional, após Despacho do Ministro Relator. Também vigora medida cautelar para que
a Caixa e o Ministério das Cidades não destinem recursos federais ao contrato fiscalizado. Para
saneamento dos autos, foram promovidas as oitivas da Secretaria de Gabinete do Governador do
Estado de Rondônia, do consórcio contratado, do Ministério das Cidades e da Caixa para que se
manifestem sobre o sobrepreço detectado no orçamento base da licitação (achado 1) e sobre o não
atendimento dos requisitos para adoção do regime de contratação integrada (achado 2). Também
foram promovidas as audiências de diversos gestores acerca das constatações. Alguns dos
envolvidos solicitaram prorrogação de prazo, não estando os autos em condição de serem instruídos.

O Acórdão 2.608/2016-TCU-Plenário determinou o apensamento dos autos após efetuadas as
comunicações às entidades jurisdicionadas e ao Congresso Nacional. Por isso, não há outras
medidas a serem adotadas pela Unidade Técnica.

Análise de oitivas

Aguardando resposta das audiências determinadas pelo relator.
Foi realizada oitiva à Prefeitura de Campinas para que se manifeste sobre a existência de
sobrepreço e inconformidades no projeto básico do empreendimento. Em seu despacho
autorizatório, o Ministro Relator determinou ainda que se verifique se houve, de fato, a republicação
do edital com as correções dos critérios de pagamento da administração local e inconsistências no
cronograma físico-financeiro da obra. A Prefeitura de Campinas solicitou prorrogação de prazo para
atendimento, ficando alterado a data para 21/11/2016.

Em comunicação

Em comunicação

Em comunicação

Em comunicação

Análise de audiências

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Instrução preliminar com proposta de: comunicação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional sobre IGP no Contrato NCO-223/83, relativo às
obras civis da Usina Termonuclear de Angra 3; oitivas; determinação; e comunicações. Processo
aguarda pronunciamento do Ministro Relator.

Apreciado pelo ACÓRDÃO Nº 2509/2016 - TCU - Plenário

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Em comunicação

Em comunicação

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

016.991/2015-0

MIN-BD

MIN-BD

BRT Campo Grande-Ouro Verde
e Perimetral Vl - Campinas/SP

014.233/2016-9

Usina Termonuclear de Angra III RJ

MIN-BD

Reforço de Cais para Aprof. de
Berços entre Armazéns 12 e 23

011.638/2016-8

MIN-BD

MIN-BD

Usina Termonuclear de Angra III RJ

002.651/2015-7

Sistema de Esgotamento
Sanitário de Porto Velho/RO

MIN-ASC

Pequena Central Hidrelétrica Santo Cristo/SC

012.167/2016-9

Observações
Aguarda cumprimento de prazo para recebimento das oitivas determinadas por despacho do Min.
Relator. Foi determinada medida cautelar, sem oitiva prévia, para suspensão da execução dos
serviços de implantação da superestrutura da ferrovia.

Providências
Análise de audiências

Etapa processual

Quinta-feira 15

014.504/2016-2

MIN-ASC

Relator

Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste Estrela D´Oeste/SP - Lote 5

Obra

011.451/2016-5

Processo

TC 011.421/2015-0
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MIN-BZ

Construção da Ferrovia NorteSul/GO

010.829/2016-4

Construção do centro de
processamento final de

Não há providências a
serem adotadas pela

93

Processo aguarda manifestação do Ministro Relator para autorização da realização das oitivas
propostas pela unidade técnica.

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Aguardando
pronunciamento do

Aguardando pronunciamento do gabinete de ministro

Quinta-feira 15

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

MIN-BZ

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Apreciado pelo ACÓRDÃO Nº 2196/2016 - TCU - Plenário

As providências de comunicação determinadas pelo Acórdão Nº 2495/2016 - TCU - Plenário já foram
efetivadas, não restando novas providências a serem tomadas pela Unidade nesste processo.

Análise de audiências.
Análise de cumprimento
de determinação.
Análise de oitivas

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Por intermédio do Acórdão 2582/2016-TCU-Plenário, de 11/10/2016, vários prazos para resposta de
audiências e oitivas foram dilatados, não estando o processo pronto para instrução ainda.

Outras providências

-

Em atenção à determinação do Plenário do TCU, item 9.1 do Acórdão 2428/2016, os autos serão
convertidos em tomada de contas especial.

Processo distribuído para análise das respostas das oitivas e da audiência proposta, porém, com
instrução suspensa pelo AUFC para participação em outra ação de controle.

O processo aguarda manifestação do Ministro Relator. As propostas da unidade técnica incluem
apenas "dar ciência" e recomendações, de modo que não se prevê outros desdobramentos para o
processo.

O processo encontra-se "Aguardando providências Seses" no e-TCU após prolação do ACÓRDÃO
Nº 2612/2016 - TCU - Plenário com determinação de audiência dos responsáveis e determinação à
Caixa Econômica Federal que se abstenha de liberar os recursos do Contrato de Repasse 0375.08877/2011/Ministério da Saúde/Caixa (Siafi 768473) até ulterior decisão desta Corte de Contas. Além
disso, foi determinado à Secex -RJ a reclassificação do Achado III.1 para IG-P e a verificação das
medidas adotadas pela Seobras em atendimento ao subitem 9.2 desta deliberação e/ou se houve a
efetiva rescisão do Contrato 029/2015/SEOBRAS, juntando aos autos a documentação
comprobatória.

-

Outras providências

Análise de audiências.
Análise de oitivas

Aguardando
providências

Aguardando
providências

Aguardando
providências

Aguardando
providências

Aguardando instrução

Aguardando instrução

Instrução suspensa

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Observações

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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017.376/2016-5

MIN-BZ

MIN-BZ

Drenagem da Bacia do Rio
Imboaçu/RJ

008.989/2016-8

Manutenção de Trechos Rod. PR - BR-Legal-Contrato 133/2014

MIN-BZ

Construção do Hospital Regional
em Queimados/RJ

008.937/2016-8

013.068/2016-4

MIN-BZ

Reforma e ampliação do
aeroporto de Cuiabá/MT

006.067/2016-6

MIN-BZ

MIN-BZ

Tubovias da Refinaria Abreu e
Lima - Rnest

004.038/2011-8

Manutenção de Trechos Rod. PR - BR-Legal-Contrato 132/2014

MIN-BZ

Programa BR-Legal nas rodovias
BR-163/272/277/280/467/469-PR

001.306/2016-2

Providências

Etapa processual

TC 011.421/2015-0

Dezembro de 2016

013.067/2016-8

MIN-BD

Relator

Obras da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp)

Obra

017.710/2016-2

Processo

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

00100.203358/2016-30
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Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

94

O processo aguarda manifestação do Ministro Relator. A proposta da unidade técnica foi no seguinte
sentido: Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 42.1.
Revogar a medida cautelar expedida para a Concorrência 13/2012, que resultou no Contrato
166/2012 (Parque Tecnológico) da Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio do item 8.(a) do
despacho proferido em 6/12/2012, devido à perda de objeto da cautelar, uma vez que a contratação
da obra não foi efetivada por desistência da empresa vencedora do processo licitatório; 42.2.
Determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora, com fundamento no art. 43, inciso I da Lei
8.443/1992 c/c art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 60 dias, adote

O processo aguarda manifestação do ministro relator. As propostas da unidade técnica consistem
em determinações no seguinte sentido: Com fundamento no art. 43, inciso I da Lei 8.443/1992 c/c
art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora que
realize as seguintes medidas em relação às obras de construção do Hospital Universitário: 55.1.1.
Apresente ao TCU, no prazo de 60 dias, plano de ação contendo as medidas adotadas para a
retomada das obras, dentre outros, a rescisão do Contrato n.161/2012, se for o caso, os documentos
relativos ao novo processo de contratação (Projeto Básico/Executivo, Edital, Atas de Julgamento da
Licitação etc.), e o cronograma de atividades a serem desenvolvidas; 55.1.2. Adote providências com
vistas à proteção dos serviços já realizados e à estabilização dos taludes que cercam o Bloco I Radioterapia, a fim de resguardar o patrimônio público, diminuir a necessidade de retrabalhos
quando do retorno das obras e evitar ou reduzir risco à segurança dos cidadãos que transitam pela
região, informando a este Tribunal, no prazo de 60 dias, as providências adotadas. 55.1.3. Instaure
processo administrativo a fim de quantificar e proceder a restituição junto aos responsáveis que
deram causa pelos serviços que necessitarão ser refeitos.

Processo aguardando distribuição na unidade técnica para análise das oitivas realizadas ao Dnit e ao
consórcio contratado

Processo aguardando distribuição na unidade técnica para análise das oitivas realizadas ao Dnit e ao
consórcio contratado

O processo está aguardando pronunciamento do gabinete de Ministro Relator. Assim, por hora, não
há providência a ser adotada pela unidade técnica.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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MIN-JM

MIN-JM

Obra de ampliação do Hospital
Universitário da Universidade
Federal de Juiz de Fora - MG

023.023/2016-3

Parque tecnológico / Nova
Reitoria / Campus Avançado
(UFJF)

Análise de oitivas

Aguardando
distribuição para
instrução

MIN-JM

Obras de duplicação da BR381/MG - Lote 3.1

026.442/2015-9

023.025/2016-6

Análise de oitivas

Aguardando
distribuição para
instrução

MIN-JM

Obras de duplicação da BR381/MG - Lote 3.1

020.285/2016-7

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

MIN-BZ

Construção da Refinaria Abreu e
Lima em Recife (PE)

026.363/2015-1

-

Observações

Quinta-feira 15

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

-

Aguardando
providências

MIN-BZ

Providências
Unidade Técnica

Reforma e ampliação de TPS e
sistema viário Aeroporto
Curitiba/PR

Etapa processual

025.990/2015-2

Relator
gabinete de ministro

Obra

imunobiológicos

Processo

TC 011.421/2015-0
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MIN-MBC

MIN-MBC

MIN-MBC

MIN-MBC

MIN-MBC

MIN-RC

MIN-RC

BRT Senador Fernandes
Távora/Expedicionários em
Fortaleza/CE

Obras de LT Sobral III / Acaraú II
230 kV

Obras do VLT Linha 1 Sudeste
em Teresina/PI

Construção da Rodovia BR235/PI, segmento: km 305,8-km
436,7

Construção da Rodovia BR235/PI, entre o km 0,0 e o km
150,7

Programa BR-Legal nas rodovias
BR-158/386/392/468/472-RS

Programa BR-Legal nas rodovias
BR-116/153/290/471-RS

010.399/2016-0

012.743/2016-0

013.745/2016-6

023.211/2015-6

023.213/2015-9

001.299/2016-6

001.331/2016-7

95

Em comunicação. Aguardando respostas às oitivas. Houve pedido para prorrogação do prazo inicial
concedido.

Processo aguardando distribuição na unidade técnica para análise das oitivas realizadas ao Dnit e ao
consórcio contratado.

Relatório finalizado, oitivas realizadas. Processo na unidade técnica em fase de análise de oitivas

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Diligência

Análise de oitivas

Aguardando
distribuição para
instrução
Em comunicação

Análise de oitivas

Relatório finalizado, oitivas realizadas. Processo na unidade técnica em fase de análise de oitivas

O Tribunal deliberou por dar ciência aos órgãos envolvidos acerca das impropriedades identificadas
e determinar à Secretaria dos Transportes do Estado do Piauí (Setrans/PI) que encaminhe
documento para análise do TCU na eventualidade de ser publicado edital para a contratação do
empreendimento com a utilização de recursos federais. Foram feitas as notificações, não havendo
nenhuma providência a ser adotada pela unidade técnica até que haja a publicação do edital que
condiciona a apresentação de elementos pela Setrans/PI.

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Análise de oitivas

Para a análise final de mérito, será necessário analisar possíveis audiências (a depender do
resultado da análise das oitivas).

-

-

Processo aguardando distribuição na unidade técnica para análise das oitivas e da audiência
proposta.

providências com vistas à proteção das vigas metálicas já adquiridas e dos serviços realizados nas
obras de construção da nova reitoria, a fim de resguardar o patrimônio público e diminuir a
necessidade de retrabalho quando do retorno das obras. 42.3. Apensar os presentes autos ao TC
013.106/2013-6, com fundamento no art. 2º, inciso VII, c/c o art. 36 da Resolução-TCU n. 258/2014.

Observações

Análise de oitivas

Análise de oitivas

Análise de oitivas

Aguardando instrução

Aguardando instrução

Aguardando
providências

Aguardando instrução

Aguardando
providências

Em comunicação

Análise de audiências.
Análise de oitivas

Providências

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Quinta-feira 15

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

MIN-MBC

Implantação da Linha Leste do
Metrô de Fortaleza - CE

009.221/2016-6

Aguardando
distribuição para
instrução

Etapa processual

TC 011.421/2015-0

Dezembro de 2016
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MIN-MBC

Relator

Programa BR-Legal - CE

Obra

001.370/2016-2

Processo
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008.545/2016-2

Página 98 de 121

Integração do Rio São Francisco
com as Bacias do Nordeste
Setentrional (Eixo Norte) Na

A proposta de realização de oitivas ainda aguarda pronunciamento do Ministro-Relator.

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Análise de oitivas

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

-

96

A Unidade Técnica aguarda a chegada das respostas às audiências para exame das razões de
justificativa e consequente mérito do processo.

O processo aguarda instrução da SeinfraUrbana1 para a análise das oitivas dos diversos órgãos e
entidades autorizada pelo Ministro Relator, cf. peça 91 dos autos. a) realize, com fundamento no art.
276, § 2º, do Regimento Interno, a oitiva prévia da Empresa Municipal de Urbanização do Rio
(RioUrbe), do Consórcio Complexo Deodoro (Construtoras Queiroz Galvão S.A. e OAS S.A.) e da
Caixa Econômica Federal para que, no prazo de cinco dias úteis, manifestem-se sobre os indícios de
sobrepreço, no montante de R$ 53.728.097,74, identificados no Contrato nº 79/2014, nos termos
detalhados no item III.1 do relatório de auditoria (peça 88), visando esclarecer os apontamentos ou
repactuar a avença; b) alertar a Empresa Municipal de Urbanização do Rio (RioUrbe) e a Caixa
Econômica Federal que a proposta de medida cautelar para a retenção de pagamentos referentes ao
Contrato nº 79/2014 será reexaminada após expirado o prazo acima fixado, e que a eventual
consumação de irregularidades em consequência da execução da avença sujeitará os respectivos
agentes às sanções legais previstas na Lei nº 8.443/1992;

O processo aguarda providências da Seses. Posteriormente será encaminhado para a unidade
técnica para aferição do efetivo cancelamento do contrato de construção do Hospital de Palmeira das
Missões, bem como para a análise da oitiva das entidades envolvidas, em prosseguimento ao
ACÓRDÃO Nº 2594/2016 - TCU - Plenário

Aguardando análise das oitivas encaminhadas ao Ministério dos Transportes e à empresa Cejen
Engenharia Ltda.

A realização de oitivas foi determinada por meio do Acórdão 2.336/2016-TCU-Plenário, porém a
unidade jurisdicionada solicitou, em 24/10/2016, prorrogação do prazo, por mais 20 dias, para
apresentação de sua manifestação.

Relatório finalizado. Processo com proposta de mérito encaminhado ao gabinete do Exmo. Relator.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

MIN-RC

-

Análise de audiências

-

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Análise de oitivas

Análise de oitivas

Aguardando
providências

Em comunicação

Aguardando
providências

Aguardando
providências Seses

Aguardando
distribuição para
instrução

Em comunicação

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Observações

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

013.831/2016-0

MIN-RC

MIN-RC

Obras do Complexo Esportivo de
Deodoro - RJ

008.411/2016-6

Construção do Aeroporto de
Goiânia/GO

MIN-RC

Obras de construção de Unidade
de Atenção Especializada em
Saúde no Município de Palmeira
das Missões/RS

012.487/2016-3

MIN-RC

Modernização do Cais do Porto
Novo do Porto do Rio Grande RS

008.338/2016-7

MIN-RC

MIN-RC

Integração do Rio São Francisco
com as Bacias do Nordeste
Setentrional (Eixo Leste) Na
Região Nordeste

007.144/2016-4

Sistema de Transmissão na
Região Sul - Lote A1 Leilão Aneel
4/2014

MIN-RC

BR-101/RN - Adequação Trecho
Natal - Divisa RN/PB

005.901/2011-1

Providências

Etapa processual

Quinta-feira 15

012.309/2016-8

Relator

Obra

Processo

TC 011.421/2015-0
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MIN-RC

MIN-RC

Obras de controle de cheias do
Rio Gravataí e do Arroio Feijó

Obras do Complexo Esportivo de
Deodoro - RJ

017.488/2016-8

018.718/2015-9
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Construção do Complexo
petroquímico do Rio de Janeiro

Não há providências a
serem adotadas pela
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O processo está aguardando pronunciamento do gabinete de Ministro Relator. Assim, por hora, não

-

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Aguardando
pronunciamento do

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

-

Apreciado em Sessão de 11/10/2016, conforme Acórdão 2596/2016-Plenário.

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

O processo encontra-se na SeinfraUrbana aguardando instrução para análise das oitivas autorizadas
por meio do ACÓRDÃO Nº 3373/2015 - TCU - Plenário: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso V,
do Regimento Interno do TCU, promover a oitiva da RioUrbe para que se manifeste, no prazo de
quinze dias, sobre: 9.1.1. a existência de atrasos que podem comprometer o prazo de entrega do
empreendimento, no caso das obras da área sul do Complexo Esportivo de Deodoro (contrato
52/2014), em afronta ao princípio da eficiência insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal
bem como ao art. 66 da Lei 8.666/1993; 9.1.2. a existência de planejamento da fase final de
execução dessas obras e a aderência dos cronogramas de recuperação às datas máximas de
entrega; 9.1.3. a diferença entre as informações fornecidas a este Tribunal e as encontradas em
outras fontes de informação, como o site Rio Transparente e a Caixa Econômica Federal, no que
tange especialmente à execução física das obras do Complexo Esportivo de Deodoro, em afronta ao
princípio da publicidade insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como ao art. 113
da Lei 8.666/1993; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU,
promover a oitiva da Caixa Econômica Federal para que se manifeste, no prazo de quinze dias,
sobre a diferença entre as informações fornecidas a este Tribunal e as encontradas em outras fontes
de informação, como o site Rio Transparente e o relatório de acompanhamento do consórcio
gerenciador das obras, no que tange especialmente à execução física das obras do Complexo
Esportivo de Deodoro, em afronta ao princípio da publicidade insculpido no caput do art. 37 da
Constituição Federal, bem como ao art. 113 da Lei 8.666/1993;

Aguardando análise das oitivas encaminhadas ao Dnit e aos consórcio Travessia e
Continental/Sogel.

Análise de oitivas

-

Quinta-feira 15

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

MIN-VR

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Aguardando instrução

Em comunicação

Em comunicação

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Aguarda análise das oitivas encaminhadas ao Dnit, à empresa Engevix e ao Consórcio Ponte do
Guaíba (Construtora Queiroz Galvão S/A e EGT Engenharia Ltda.).

Observações

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

006.981/2014-3

MIN-RC

MIN-RC

Adequação de Travessia Urbana
em Santa Maria - na BR-158/287

014.470/2016-0

Obras do Aeroporto de Porto
Alegre/RS

MIN-RC

Usinas Eólicas Coxilha Seca,
Capão do Inglês e Galpões - RS

014.261/2016-2

Análise de oitivas

Providências

Em comunicação

Etapa processual

TC 011.421/2015-0

Dezembro de 2016

035.677/2015-5

MIN-RC

Relator

Construção da 2ª Ponte sobre o
Rio Guaíba - BRs 116/290/RS

Região Nordeste

Obra

014.240/2016-5

Processo
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Análise de oitivas

Aguardando
distribuição para
instrução

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.
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Processo aguardando distribuição na unidade técnica para análise das oitivas propostas ao Dnit e à
empresa contratada.

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Análise de oitivas.
Diligência

-

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Conforme Despacho do Ministro Relator, dois achados (1 - sobrepreço e 2 - possível exclusão, do
termo de compromisso, de serviço necessário à funcionalidade da obra) foram qualificados como
pIGP, ensejando a manifestação preliminar da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN, da Caixa e da
empresa contratada. A aludida prefeitura e a empresa também foram instadas a se manifestarem
sobre o critério de medição da administração local (achado 3). Em decorrência da determinação do
Ministro Relator à SeinfraUrbana para que apure os responsáveis pelo sobrepreço, há possibilidade
de ser necessária diligência ao órgão contratante, a ser realizada após análise da manifestação
preliminar acerca dos achados qualificados como pIGP.

-

-

O processo está aguardando pronunciamento do gabinete de Ministro Relator. Assim, por hora, não
há providência a ser adotada pela unidade técnica.

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Em comunicação

Em comunicação

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Processo aguardando a resposta de oitiva da CHESF, a qual pediu prorrogação do prazo de
resposta em 15 dias.

Processo já julgado no mérito. Acórdão 2447/2016-TCU-Plenário. Aguardando arquivamento.

há providência a ser adotada pela unidade técnica.

Observações

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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MIN-WAR

014.264/2016-1

Programa BR-Legal nas BR050/146/262/MG

MIN-VR

Lote K - Leilão ANEEL 007/13 SE Ivinhema 2

014.254/2016-6

006.109/2016-0

MIN-VR

Sistema de Produção da
Refinaria do Vale do Paraíba REVAP

011.409/2016-9

MIN-VR

MIN-VR

Sistema de Transmissão de
Energia Elétrica - SE
Touros/Ceará Mirim; SE
Banabuiú/Russas e SE Mossoró
II e IV

Sistema de esgotamento sanitário
(SES) de Parnamirim/RN

MIN-VR

Construção do Complexo
petroquímico do Rio de Janeiro
(COMPERJ)

009.834/2010-9

Análise de oitivas

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Unidade Técnica

Providências

Quinta-feira 15

021.110/2016-6

MIN-VR

Construção de LT Paraíso/Açu II
230 kV, LT Mossoró/Açu II 230 kV
e LT Paraiso/Lagoa Nova 230kV

008.695/2016-4

Em comunicação

Aguardando
providências

MIN-VR

Obras de LT Extremoz II / Natal III
230 KV - Construção do
Seccionamento

Etapa processual

008.692/2016-5

Relator
gabinete de ministro

Obra

(COMPERJ)

Processo

TC 011.421/2015-0
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Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Quinta-feira 15

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.
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Promovidas as oitivas da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) e da
empresa contratada para se manifestarem sobre adiantamentos de pagamentos (achado 1),
sobrepreços (achados 1 e 2), execução de serviços com qualidade deficiente (achado 4) e atrasos
na execução das obras (achado 5). Também estão sendo promovidas audiências de vários gestores
acerca dos fatos. Processo encontra-se em comunicação, ainda sem comprovações de recebimento
dos expedientes, não sendo possível, no momento, definir o prazo para apresentação das respostas.

O Ministro Relator ainda não apreciou a proposta de mérito feita pela Unidade Técnica, no sentido de
dar ciência às entidades jurisdicionadas acerca das irregularidades identificadas e arquivar os autos.

O presente processo, teve como objeto a verificação do saneamento das irregularidades que
ensejaram a IG-P, originalmente apontadas no TC 008.945/2011-0. O processo foi tramitado, com
proposta de apensamento ao TC 008.945/2011-0, e manutenção da IG-P. A proposta de
manutenção da IG-P se deve em razão de que não foram tomadas as providências saneadoras,
determinadas no Acórdão 2872/2012-TCU-Plenário, pois tais determinações se encontram com
efeito suspensivo em virtude de interposição de pedidos de reexame pelos responsáveis.
Atualmente, o processo está aguardando pronunciamento do gabinete do Ministro. Assim, não há
outras providências a serem adotadas por esta unidade.

Processo aguardando distribuição na unidade técnica para análise das oitivas realizadas ao Dnit e ao
consórcio contratado

Será realizada análise de audiências determinadas pelo relator após términos dos prazos
concedidos.

Processo aguardando distribuição na unidade técnica para análise das oitivas realizadas ao Dnit e ao
consórcio contratado

Processo aguardando distribuição na unidade técnica para apreciação de oitivas propostas.

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Análise de audiências.
Análise de oitivas

Análise de oitivas

Aguardando
distribuição para
instrução

Em comunicação

Análise de audiências

Análise de oitivas

Aguardando
distribuição para
instrução
Em comunicação

Análise de oitivas

Aguardando
distribuição para
instrução

Processo aguardando distribuição na unidade técnica para análise de respostas encaminhadas pelo
Dnit em razão de diligências e audiências propostas.

Observações

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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MIN-WAR

MIN-WAR

BR-448/RS - Implantação e
Pavimentação

010.490/2016-7

Ampliação do sistema de esgoto
da Ilha de São Luís/MA

MIN-WAR

Programa BR-Legal - Lote 4 Contrato 402/2013

009.022/2016-3

011.420/2016-2

MIN-WAR

Obras do Berço 108 do Porto de
Itaqui/MA

007.334/2016-8

MIN-WAR

MIN-WAR

Programa BR-Legal na BR251/MG

006.113/2016-8

BRT Centro Cohab - Novo Anel
Viario Trecho 1 - São Luís/MA

MIN-WAR

Programa BR-Legal nas BR040/135/259/262/494/MG

006.111/2016-5

Análise de audiências.
Diligência

Providências

Aguardando
distribuição para
instrução

Etapa processual

TC 011.421/2015-0

Dezembro de 2016

021.308/2016-0

MIN-WAR

Relator

Programa BR-Legal nas BR040/120/262/356/381/482/MG

Obra

006.110/2016-9

Processo

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
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205

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

Página 102 de 121

Obras de construção da BR040/RJ

Análise de oitivas

100

A Unidade Técnica está realizando análise da oitiva da ANTT sobre os indícios de irregularidades
graves com recomendação de paralisação (IGP), para atendimento ao disposto no §2º, do art. 122,
da Lei 13.242/2015 (LDO 2016).

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.

Em instrução

Processo aguarda instrução na SeinfraUrbana para exame das audiências e determinações
autorizadas pelo relator, relacionadas, respectivamente, a inércia dos responsáveis em relação a
adoção de providencias para conter o atraso das obras, e determinação para os envolvidos adotarem
medidas que videm a mitigar o atraso. Despacho (peça 50) Nos termos do art. 43, inciso II, da Lei
8.443/1992 c/c o art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, determino a realização das
audiências dos responsáveis elencados na instrução da Seinfraurbana e as determinações à Caixa
Econômica Federal e à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA, na forma proposta pela
unidade técnica.

Relatório de fiscalização finalizado. Aguardando decisão do Gabinete do Ministro sobre a proposta
de encaminhamento formulada.

Processo em análise de manifestações preliminares quanto à IGP e de oitivas realizadas em virtude
de medida cautelar imposta na decisão interlocutória contida na peça 62, conforme a seguir: a) fixar
o prazo improrrogável de quinze dias, contados da ciência, para que a Hemobrás, querendo,
apresente a manifestação preliminar de que trata o art. 117, § 9º, da Lei 13.242/2015, relativamente
aos achados de auditoria narrados nos subitens 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 do relatório de auditoria, tendo em
vista a possibilidade deles virem a ser classificados como indícios de irregularidades graves com
recomendação de paralisação (IGP), nos termos do art. 117, § 1º, inciso IV, da mesma Lei; b)
determinar cautelarmente à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), com
fundamento no art. 276 do Regimento Interno, que se abstenha de: b.1) prorrogar a vigência do
Contrato 2/2011, a vencer em 30/11/2016, até ulterior deliberação do Tribunal; b.2) realizar
pagamentos ao Consórcio Biotec, relativamente ao Contrato 2/2011, até a integral solução das
pendências indicadas no subitem 8.1 do relatório de auditoria, por meio da conclusão dos serviços
nele referidos ou da integral devolução dos valores indevidamente pagos; b.3) realizar pagamentos
por serviços não executados, realizados de forma parcial ou entregues com padrão de qualidade
inferior ao especificado, no âmbito do Contrato 2/2011, celebrado com Consórcio Biotec; b.4) liberar
as garantias relativas ao Contrato 2/2011 ao integral saneamento das pendências indicadas no
subitem 8.1 do relatório de auditoria e ao pagamento das multas contratuais eventualmente impostas
à contratada; b.5) realizar pagamentos por serviços não previstos no Contrato 2/2011, assim como
de celebrar novos termos aditivos, para dar cobertura à execução de serviços não previstos,
ressalvados aqueles autorizados e executados antes da ciência desta decisão, até a decisão de
mérito do processo; c) fixar o prazo improrrogável de quinze dias, contados da ciência, para que a
Hemobrás e o Consórcio Biotec, querendo, se pronunciem a respeito dos achados de auditoria
descritos nos subitens 8.1, 8.2 e 8.3 do relatório de auditoria, nos termos do art. 276, § 3º, do
Regimento Interno;

Observações

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

MIN-WAR

-

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

Aguardando
providências

-

Aguardando
pronunciamento da
subunidade

Providências

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

023.204/2015-0

MIN-WAR

MIN-WAR

BR-Legal - Lote 05 BR153/364/365/MG

015.928/2016-0

Construção de Unidade de Saúde
em São Luiz/MA

MIN-WAR

Construção da Fábrica de
Hemoderivados e Biotecnologia PE

010.595/2016-3

Etapa processual

Quinta-feira 15

015.915/2016-6

Relator

Obra

Processo

TC 011.421/2015-0

206
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MIN-WDO

MIN-WDO

LT 230 KV Rio Branco I - Feijó Cruzeiro do Sul

BR-Legal, Lote 53, na rodovia
federal BR-101/BR-235/SE

013.633/2016-3

013.873/2016-4
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O processo foi julgado no mérito, aguardando tão somente as devidas ciências às comunicações
realizadas pelo acórdão que o apreciou para o arquivamento dos autos.

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica
Análise de oitivas

Aguardando
providências
Aguardando
distribuição para
instrução

Parte integrante do Avulso do AVS nº 56 de 2016.
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Processo aguardando distribuição na unidade técnica para análise das oitivas realizadas ao Dnit e ao
consórcio contratado

-

-

Observações

Não há providências a
serem adotadas pela
Unidade Técnica

Aguardando
pronunciamento do
gabinete de ministro

-

Providências

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
Quinta-feira 15

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 56518391.

MIN-WDO

Reforma e adequação da pista de
pousos e decolagens do
Aeroporto Internacional de Rio
Branco/AC

008.335/2016-8

Aguardando
providências

Etapa processual

TC 011.421/2015-0

Dezembro de 2016

Fonte: Coinfra/Siob

MIN-WDO

Relator

Ampliação da Infraestrutura do
Aeroporto de Aracaju (SE)

Obra

008.331/2016-2

Processo

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

00100.203358/2016-30
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Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 011.421/2015-0

VOTO
Tratam os autos do relatório de consolidação das fiscalizações de obras públicas realizadas
pelo Tribunal no âmbito do Fiscobras 2016, com o objetivo de atender o disposto no art. 119, inciso II,
da Lei nº 13.242/2015, que estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária
de 2016 (LDO 2016):
"Art. 119. Para fins do disposto no inciso V do § 1º do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal
e no art. 9º desta Lei, o Tribunal de Contas da União encaminhará:
(...)
II - à Comissão Mista a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição, até setenta dias após o
encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária, a relação atualizada de contratos, convênios,
etapas, parcelas ou subtrechos relativos aos subtítulos nos quais forem identificados indícios de
irregularidades graves, classificados na forma disposta nos incisos IV, V e VI do § 1º do art.
117, bem como a relação daqueles que, embora tenham tido recomendação de paralisação da
equipe de auditoria, não foram objeto de decisão monocrática ou colegiada no prazo previsto no
§ 9º do art. 117, acompanhadas de cópias em meio eletrônico das decisões monocráticas e
colegiadas, dos Relatórios e Votos que as fundamentarem e dos relatórios de auditoria das
obras e dos serviços fiscalizados."
2.
Os indícios de irregularidades graves a que o texto acima se refere são definidos no art.
117 da LDO/2016 e se classificam em:
IGP - Indício de irregularidade grave com recomendação de paralisação: aquele que, sendo
materialmente relevante em relação ao valor total contratado, apresente potencialidade de ocasionar
prejuízos ao erário ou a terceiros, e que possa ensejar nulidade de procedimento licitatório ou de
contrato, ou configure graves desvios relativamente aos princípios constitucionais a que está submetida
a administração pública federal;
pIGP - Proposta de classificação como indício de irregularidade grave com recomendação de
paralisação feita pela unidade técnica, mas ainda não apreciada pelo TCU: aquele classificado
como IGP pela unidade técnica mas que ainda não foi proferido como tal por decisão monocrática ou
colegiada do TCU, assegurada a oportunidade de manifestação preliminar aos órgãos e entidades aos
quais foi atribuída a suposta irregularidade;
IGR - Indício de irregularidade grave com retenção parcial de valores : aquele que, embora se
enquadre no conceito de IGP, permite a continuidade da obra desde que haja autorização do contratado
para retenção de valores a serem pagos, ou a apresentação de garantias suficientes para prevenir o
possível prejuízo ao erário, até a decisão de mérito sobre o indício relatado;
IGC - Indício de irregularidade grave que não prejudique a continuidade : aquele que, embora
gere citação ou audiência do responsável, não atende à conceituação de IGP ou IGR.
3.
O plano anual de fiscalizações de obras públicas do Tribunal que ora se examina –
Fiscobras 2016 – constitui-se no vigésimo da série histórica iniciada em 1997. Relevante, portanto, a
edição da publicação “Fiscobras 20 Anos”, destinada a contar sua história e evolução, registrar os
principais impactos e benefícios decorrentes da atuação do TCU no controle das obras públicas, bem
como abordar os desafios e perspectivas em relação ao seu futuro. Essa publicação estará em breve
disponível para a sociedade em versão digital no Portal do TCU.
4.
A presente edição do Fiscobras contou com o auxílio do novo Sistema Fiscalis, aplicativo
responsável pelo gerenciamento das fiscalizações no TCU, que foi aprimorado para proporcionar
maior flexibilidade aos auditores ao redigirem os relatórios da fiscalização, bem como para atender às
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exigências dos gabinetes dos ministros e permitir consulta aos dados armazenados. O novo sistema
entrou em produção em março de 2015 e o Módulo Obras Execução, responsável por fornecer suporte
ao Fiscobras, em agosto do mesmo ano.
5.
A definição dos critérios para a seleção das obras fiscalizadas deu-se em conformidade
com as orientações do art. 120 da LDO 2016, levando-se em consideração, entre outros fatores: i) o
valor autorizado e empenhado no exercício anterior e no exercício atual; ii) os projetos de grande
vulto; iii) a regionalização do gasto; iv) o histórico de irregularidades pendentes obtido a partir de
fiscalizações anteriores e a reincidência de irregularidades cometidas; e v) presença de indícios de
irregularidades classificados como IGP ou IGR em exercícios anteriores que não foram objeto de
deliberação posterior do Tribunal pela regularidade.
6.
Cumpre ressaltar que, por ocasião do julgamento do processo consolidado do Fiscobras
2015, o Tribunal prolatou o Acórdão nº 2805/2015-Plenário (Relator Ministro Walton Alencar
Rodrigues), que exarou orientações para balizamento do Fiscobras subsequente, do qual constou um
conjunto de determinações e recomendações voltadas, em síntese, para o aumento do número de
fiscalizações de obras na edição de 2016, incluindo análises de editais, a gestão de obras e a avaliação
sobre o uso do RDC na contratação de obras públicas, as quais foram devidamente consideradas na
seleção das obras que foram fiscalizadas em 2016.
Por meio do Acórdão nº 664/2016, este Plenário autorizou a realização de 131
7.
fiscalizações em obras públicas no âmbito do Fiscobras 2016. Quatro dessas auditorias, referentes a
editais previstos e não publicados pela Administração, não foram realizadas. Planejou-se realizar duas
auditorias nas obras de "Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho", porém foi
possível fiscalizar tal empreendimento em apenas um trabalho de fiscalização. As obras de
"Construção do Complexo Petroquímico de Suape" não foram fiscalizadas e em seu lugar buscou-se
priorizar a fiscalização de plataformas de petróleo, tendo em vista que, atualmente, 85% dos
investimentos da Petrobras destinam-se à exploração e produção de petróleo, verificando-se uma
significativa redução de investimentos na área de refinarias. Por fim, a fiscalização das obras do
"Complexo Esportivo de Deodoro (RJ)" foi acrescida ao presente plano, diante da importância do
empreendimento no âmbito da infraestrutura construída para os Jogos Olímpicos Rio 2016.
8.
Em face da redução gradativa da lotação de auditores nas secretarias especializadas em
obras a partir de 2013, as Secex estaduais foram incluídas no plano de fiscalização de 2016. Com o
auxílio das secretarias regionais a quantidade de fiscalizações passou de 97 em 2015 para 126 em
2016, e os valores da dotação orçamentária fiscalizada passaram de R$ 20,4 bilhões no plano anterior
para R$ 34,7 bilhões em 2016, o que equivale a 37% dos valores referentes a obras listadas na LOA
2016. Tais números evidenciam o resultado positivo obtido, tanto em quantidade de empreendimentos
auditados ou na dotação orçamentária abrangida, quanto na utilização de força de trabalho
especializada das unidades estaduais do Tribunal.
9.
No que se refere à distribuição regional das auditorias, as regiões Nordeste e Sudeste
reúnem cerca de 2/3 das obras fiscalizadas e cerca de 90% do gasto auditado: 45 obras no Nordeste,
com investimento de R$ 4,3 bilhões, e 34 no Sudeste, com orçamento de R$ 26,8 bilhões. A
concentração de obras auditadas e o percentual do gasto auditado são muito semelhantes, em termos
percentuais, aos verificados no Fiscobras 2015. Destaca-se, do ponto de vista orçamentário, o estado
do Rio de Janeiro, que responde por quase 75% do valor fiscalizado (R$ 26 bilhões), principalmente
em razão de obras da Petrobras e aquelas referentes aos Jogos Olímpicos Rio 2016.
10.
Em termos de quantidade, aproximadamente 60% do esforço de fiscalização foi aplicado
em empreendimentos relacionados a “Infraestrutura Urbana” e “Transportes”. No que se refere à
dotação orçamentária fiscalizada, o tipo “Energia” corresponde a 80,7% do total, decorrente
principalmente das fiscalizações em obras especiais (Petrobras), bem como refinarias e geração de
energia, conforme resumido no quadro abaixo (dados completos na Tabela 6 do relatório precedente):
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Tip o d e Ob ra

Qu an t id ad e d e
f iscalizaçõ es

%
Qu an t .

Do t ação
o rçamen t ária ( R$)

%
Do t ação

Edificações (edifícios administrativos, escolas,
hospitais, presídios, esporte)
Energia (obras especiais da Petrobras, geração,
refinaria,
linhas
de
transmissão/distribuição,
subestações, usinas termelétricas)
Infraestrutura urbana (esgotamento sanitário,
drenagem urbana de águas pluviais, mobilidade,
abastecimento de água potável, contenção de
encostas)
Obras hídricas (adutoras, barragens, açudes, canais,
diques)
Transportes
(aeroportos,
pontes,
viadutos,
construção, manutenção e recuperação de rodovias,
ferrovias, hidrovias)
Total Geral

15

11,90%

1.659.507.809,00

4,78%

29

23,02%

28.027.686.505,00

80,73%

26

20,63%

809.225.843,00

2,33%

6

4,76%

1.484.091.417,00

4,27%

50

39,68%

2.736.738.789,00

7,88%

126

100,00%

34.717.250.363,00

100,00%

Fonte: Coinfra/Siob e LOA 2016

11.
Os benefícios financeiros estimados resultantes das auditorias do Fiscobras 2016 atingiram
cerca de R$ 2,9 bilhões. Os processos referentes a esses benefícios financeiros estimados encontram-se
em fase de contraditório e ampla defesa no Tribunal. A tabela a seguir apresenta os benefícios
financeiros estimados, por empreendimento fiscalizado:
Processo no TCU

Obra

Benefício
(R$)
682.404.146

004.038/2011-8

Tubovias da Refinaria Abreu e Lima – Rnest

009.834/2010-9

COMPERJ - Complexo petroquímico do Rio de Janeiro

544.006.475

016.991/2015-0

Usina Termonuclear de Angra III - RJ

505.500.000

023.204/2015-0

Obras de construção da BR-040/RJ

314.805.775

012.487/2016-3

Construção do Aeroporto de Goiânia/GO

211.698.252

014.504/2016-2

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO

205.607.523

011.450/2016-9

Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouro Verde de Goiás - São Simão - no Estado de
Goiás

113.261.103

014.233/2016-9

BRT Campo Grande-Ouro Verde e Perimetral Vl - Campinas/SP

55.676.412

008.545/2016-2

Obras do Complexo Esportivo de Deodoro - RJ

53.728.098

015.351/2016-5

Corredor de ônibus - SP - Radial Leste - Trecho 1

49.559.921

008.411/2016-6

Obras de construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde no Município de
Palmeira das Missões/RS

47.626.884

007.144/2016-4

Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)

31.998.012

013.745/2016-6

Obras do VLT Linha 1 Sudeste em Teresina/PI

19.885.952

013.068/2016-4

Manutenção de Trechos Rod. - PR - BR-Legal-Contrato 133/2014

9.517.830

011.420/2016-2

Ampliação do sistema de esgoto da Ilha de São Luís/MA

6.692.549

Outros empreendimentos
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Total

2.897.185.804

Fonte: Coinfra/Siob

12.
Indícios de irregularidades graves foram encontrados em 77 fiscalizações ou 61,1% do
total de empreendimentos fiscalizados:
IGP - Indício de irregularidade grave com recomendação de paralisação: há dez processos
confirmados pelo Tribunal, conforme tabela a seguir. Dessa relação, os empreendimentos "Canal do
Sertão - Alagoas", “Construção da Vila Olímpica - Parnaíba/PI”, “BR-448/RS - Implantação e
Pavimentação”, e “Corredor de ônibus - SP - Radial Leste - Trecho 1” são classificados como IGP
diante de irregularidades identificadas em exercícios anteriores, mas ainda não saneadas pelos
respectivos gestores. As demais obras foram assim classificadas tendo em vista ocorrências apontadas
em fiscalizações incluídas no Fiscobras 2016.
UF

Obra

AL

Canal do Sertão – Alagoas

Processo no
TCU
006.708/2016-1

Ministro Relator

PI

Construção da Vila Olímpica - Parnaíba/PI

013.638/2013-0

André Luís de Carvalho

RJ

Usina Termonuclear de Angra III - RJ

021.542/2016-3

Bruno Dantas

RJ

Obras de construção da BR-040/RJ

023.204/2015-0

Walton Alencar Rodrigues

RJ

Construção do Hospital Regional em Queimados/RJ

008.937/2016-8

Benjamin Zymler

RO

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho/RO

014.504/2016-2

Bruno Dantas

RS

BR-448/RS - Implantação e Pavimentação

017.978/2015-7

Walton Alencar Rodrigues

RS

Obras do Aeroporto de Porto Alegre/RS

035.677/2015-5

Raimundo Carreiro

SP

Corredor de ônibus - SP - Radial Leste - Trecho 1

015.351/2016-5

Bruno Dantas

TO

BRT de Palmas/TO

018.777/2016-3

André Luís de Carvalho

Raimundo Carreiro

Fonte: Coinfra/Siob

pIGP - Proposta de classificação como indício de irregularidade grave com recomendação de
paralisação feita pela unidade técnica, mas ainda não apreciada pelo TCU: as obras a seguir
foram classificadas como tal.
UF

Obra

BA

Corredor de ônibus de Salvador – BA

Processo no
TCU
008.594/2016-3

Ministro Relator

RN

Sistema de esgotamento sanitário (SES) de Parnamirim/RN

021.110/2016-6

Vital do Rêgo

PE

Construção da Fábrica de Hemoderivados e Biotecnologia - PE

010.595/2016-3

Walton Alencar Rodrigues

PR

Manutenção de Trechos Rod. - PR - BR-Legal-Contrato 133/2014

013.068/2016-4

Benjamin Zymler

RJ

Usina Termonuclear de Angra III - RJ

002.651/2015-7

Bruno Dantas

Augusto Sherman Cavalcanti

Fonte: Coinfra/Siob

IGR - Indício de irregularidade grave com retenção parcial de valores : a seguinte obra, que possui
irregularidades graves identificadas em anos anteriores que ainda não foram corrigidas pelos gestores,
mereceu essa classificação.
UF
PE

Obra
Construção da Refinaria Abreu e Lima em Recife/PE
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Fonte: Coinfra/Siob

IGC - Indício de irregularidade grave que não prejudique a continuidade: foram identificadas 61
obras que apresentaram indícios de irregularidade assim classificados.
Das 126 obras fiscalizadas, em 38 foram identificadas falhas/impropriedades (FI) e em 11
as equipes de fiscalização consideraram não haver ressalvas (SR).
Ressalto, quanto aos empreendimentos que apresentaram indícios de irregularidade grave
acima relacionados, que a descrição detalhada das obras, dos achados de auditoria, bem como a
situação atual da obra e as providências determinadas pelo Tribunal estão descritas no Capítulos IV a
VI do relatório que precede este voto.
Observo que, consoante o exposto no referido relatório, cujos dados estão atualizados até
26/10/2016, a obra de construção da Usina Termonuclear de Angra III – RJ recebeu a classificação de
IGP por conta dos achados de auditoria constantes do TC 016.991/2015-0 e de pIGP devido às
ocorrências identificadas no TC 002.651/2015-7, ambos da relatoria do Ministro Bruno Dantas. A
instrução também destacou o TC 021.542/2016-3, também da relatoria do Ministro Bruno Dantas, que
não consta na listagem dos 126 processos do Fiscobras 2016, mas que trata de uma representação na
qual também foram identificados achados de auditoria que se enquadram na classificação de pIGP.
Ocorre que o relator, no dia 1º/11/2016, proferiu despacho no TC 021.542/2016-3 confirmando os
indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação da obra, alterando sua
classificação de pIGP para IGP com relação ao citado processo, bem como em despacho de 4/11/2016
alterou a classificação do TC 016.991/2015-0 de IGP para IGC. Assim, atualizei, nas tabelas deste
voto, as informações relativas ao empreendimento, e as informações que serão enviadas ao Congresso
Nacional também serão atualizadas.
13.
No conjunto das 126 obras que integram o Fiscobras 2016, as equipes de fiscalização
identificaram 502 achados de auditoria, distribuídos nas áreas de ocorrência apresentadas na tabela
abaixo. Há uma grande incidência de indícios de irregularidade envolvendo descumprimento do
cronograma da obra, problemas em projetos básicos e executivos, sobrepreços e superfaturamentos:
Área de Ocorrência / Achado

Qtde

%

209

41,6%

Descumprimento do cronograma físico-financeiro do objeto

83

16,5%

Outras irregularidades na execução do contrato

36

7,2%

Liquidação e/ou pagamento irregular da despesa

20

4,0%

Objeto entregue com qualidade deficiente ou em desacordo com o licitado e com a legislação

18

3,6%

Ausência de formalização, publicidade e/ou transparência do contrato

17

3,4%

Aditivos irregulares, injustificados ou não celebrados

14

2,8%

Cláusulas essenciais imprecisas ou ausentes

9

1,8%

Fiscalização contratual inexistente ou deficiente

8

1,6%

Garantia contratual inexistente

2

0,4%

Subcontratação ou subrrogação irregular

1

0,2%

Divergência entre o contrato e o ato convocatório

1

0,2%

77

15,3%

Atraso ou paralisação da obra por ação ou omissão do gestor

36

7,2%

Gestão temerária

26

5,2%

Contratos

Gestão
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Ausência de condições adequadas de segurança das obras/rodovias

6

1,2%

Descumprimento de determinação do TCU

5

1,0%

Ausência de efetividade da obra

4

0,8%

69

13,7%

Sobrepreço

37

7,4%

Metodologia inadequada para definição do orçamento do objeto

12

2,4%

Falha na composição dos custos expressos na planilha orçamentária

11

2,2%

Superfaturamento

9

1,8%

59

11,8%

Restrição à competitividade do certame

13

2,6%

Julgamento em desconformidade com o edital e com a legislação (habilitação e propostas)

10

2,0%

Irregularidades na condução do procedimento licitatório

10

2,0%

Contratação direta indevida ou não justificada

8

1,6%

Adoção de tipo, regime ou modalidade de licitação indevidos

8

1,6%

Irregularidades na elaboração do ato convocatório

4

0,8%

Irregularidades na habilitação e qualificação da licitante

4

0,8%

Dotação orçamentária incompatível com a execução do objeto

2

0,4%

55

11,0%

55

11,0%

21

4,2%

Irregularidades na execução do convênio

16

3,2%

Irregularidades na formalização do convênio

3

0,6%

Ausência ou inadequação das prestações de contas do convênio

1

0,2%

Deficiência ou ausência do acompanhamento e fiscalização pelo órgão concedente

1

0,2%

12

2,4%

Ausência de estudos capazes de comprovar a viabilidade do projeto

8

1,6%

Inviabilidade do projeto

4

0,8%

502

100,0%

Planilha orçamentária

Licitação

Projeto
Projeto inexistente, deficiente ou desatualizado
Convênio e congênere

Estudo de viabilidade

Total
Fonte: Coinfra/Siob

14.
O Acórdão nº 664/2016-Plenário, que dispôs sobre o Fiscobras 2016, também determinou
que constasse da presente consolidação um resumo das seguintes ações de controle:
a) fiscalização realizada com foco na análise de risco em obras públicas, com o auxílio do
Sistema de Auditoria de Orçamentos – SAO (TC 000.763/2016-0);
b) relação de obras paralisadas por falta de transferência de recursos financeiros há mais de
120 dias, discriminadas por função de governo e unidades da federação;
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c) fiscalização realizada nas empresas estatais acionistas da Sociedade de Propósito
Específico (SPE) Norte Energia, responsável pela construção da Usina Hidro Elétrica (UHE) Belo
Monte (TC 017.053/2015-3);
d) auditoria destinada a avaliar eventuais vantagens e desvantagens decorrentes da opção
pelo Regime Diferenciado de Contratações (RDC) nas contratações de obras públicas, especialmente
quanto ao uso do regime de contratação integrada;
e) auditorias destinadas a avaliar estrutura dos órgãos e entidades incumbidos do
gerenciamento de obras públicas.
15.
Essas ações de fiscalização estão detalhadas no Capítulo VII.1 a VII.5 do relatório que
precede este voto. Destaco que tais trabalhos não estão elencados no escopo do art. 119, inciso II, da
Lei nº 13.242/2015 (LDO/2016) e não fazem parte das 126 fiscalizações realizadas para atender à atual
LDO. No entanto, faço a seguir breves considerações acerca de três assuntos constantes dessas
fiscalizações.
Nos últimos anos o Tribunal tem recebido consultas do Congresso Nacional sobre os
16.
empreendimentos que recebem recursos federais e que se encontram atrasados ou paralisados. E
enfrenta dificuldades para atendê-las a contento diante da deficiência de informações gerenciais sobre
as operações que utilizam recursos do Orçamento Geral da União.
17.
Após reiteradas decisões deste Tribunal sobre o assunto (Acórdãos nº 1188/2007 e
617/2010, do Plenário, ambos da relatoria do Ministro Valmir Campelo) e de projetos de lei buscando
sanar a questão, a exemplo do Projeto de Lei nº 439/2009, o Governo Federal criou um cadastro de
obras públicas executadas com recursos federais, disponível no endereço eletrônico
http://obras.planejamento.gov.br, que apresenta como seus objetivos “Acompanhamento estratégico
dos empreendimentos com foco na evolução físico financeira; Obtenção de informações capazes de
permitir tomada de decisões; Redução no tempo de resposta a questionamentos referentes aos
empreendimentos; Possibilidade do aumento da transparência e do controle social”. Segundo consta
do referido endereço eletrônico, a ideia da iniciativa “é unificar os dados criando um Cadastro Geral
de Obras, que permitirá o controle e acompanhamento dos empreendimentos em nível máximo de
agregação e síntese das obras públicas do Governo Federal por meio do fornecimento de informações
objetivas e sumarizadas da evolução física e financeira dos empreendimentos”. Os envolvidos no
projeto Sistema de Obras do Governo são a Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).
18.
Porém, relata a equipe da Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de
Infraestrutura e da Região Sudeste (Coinfra), responsável pela presente consolidação, que em pesquisa
efetuada no endereço eletrônico acima citado “constam inúmeros objetos não relacionados a obras,
tais como atualização de software e compra de vales transportes. Além disso, não há ferramenta para
filtrar os objetos pertinentes somente a empreendimentos custeados com recursos federais”.
19.
Embora louvável a criação do referido Sistema de Obras do Governo, há que se reconhecer
a existência de inconsistências e informações equivocadas que exigem a sua correção e
aperfeiçoamento, de modo a refletir a real situação dos empreendimentos executados com recursos
federais. Nesse sentido, por entender ser a iniciativa de importância vital para a divulgação e
transparência dos gastos públicos, proponho determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo
(Segecex) que programe a realização de uma fiscalização de modo a fazer uma completa e abrangente
avaliação do Sistema de Obras do Governo.
20.
Outra constatação sobre o assunto concerne a indícios de inconsistência dos dados
fornecidos pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em relação às obras não inseridas no Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC). Das 1485 operações avaliadas pela unidade técnica, apenas 3,3%
dessas estariam na situação paralisada, incidência muito inferior à observada nas demais base de dados
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analisadas, como as obras do PAC do Ministério da Saúde (18% paralisadas) ou geridas pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (6% inacabadas e 11% paralisadas). Essa
discrepância aponta a necessidade de se avaliar o sistema de gestão dos convênios da Funasa,
consoante sugestão da unidade técnica com a qual estou de acordo e faço constar na proposta de
encaminhamento que apresento nesta oportunidade. Proponho, adicionalmente, a criação de um grupo
de trabalho específico, com o objetivo de construir rol de medidas dotadas de real efetividade e
focadas no ganho de eficiência dos métodos de controle dos convênios sob a responsabilidade da
Funasa, a exemplo do grupo de trabalho sobre as prestações de contas sob a responsabilidade do
FNDE constituído por meio da Portaria nº 237, de 23/9/2016.
21.
Menciono, também, a fiscalização realizada nas empresas estatais acionistas da Sociedade
de Propósito Específico (SPE) Norte Energia, responsável pela construção da UHE Belo Monte. As
obras civis estão em estágio avançado (mais de 95% de execução física) e duas das dezoito unidades
geradoras (611 MW cada) foram concluídas e estão prontas para operação comercial. A previsão de
conclusão das obras, com a entrada em operação da décima oitava unidade geradora, é janeiro de 2019.
O respectivo processo - TC 017.053/2015-3, da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro - ainda não
foi julgado pelo Tribunal.
22.
Uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) é um modelo de organização empresarial
pelo qual se constitui uma nova empresa para a consecução de um empreendimento específico e
restrito, lembrando de certa forma os consórcios e as sociedades em conta de participação.
Tradicionalmente tais sociedades são utilizadas para grandes projetos de engenharia, como a
construção de usinas hidrelétricas, redes de transmissão ou em projetos de Parceria Público Privadas
(PPP).
23.
Os recentes grandes empreendimentos do setor elétrico caracterizam-se pela significativa
participação de capital público investido por meio empresas estatais federais associadas a empresas
privadas sob a forma de SPE. Bem estruturada e gerida, com custos e riscos do negócio
compartilhados entre os empreendedores públicos e privados, essa modelagem de negócio viabiliza a
realização de empreendimentos vultosos e complexos. No entanto, trabalhos recentes deste Tribunal
mostraram que a modelagem público-privada para a execução de empreendimentos no setor elétrico
apresenta problemas de estruturação e gestão, com sérios riscos ao erário. Cito as auditorias
operacionais realizadas em Furnas Centrais Elétricas S.A. e na Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco – Chesf (Acórdãos nº 2322/2015 e 600/2016, do Plenário, ambos da relatoria do Ministro
Vital do Rêgo).
24.
Dessa forma, vislumbro uma oportunidade da atuação deste Tribunal e proponho
determinação à Segecex para que, quando do planejamento do Fiscobras 2017, utilize os critérios de
materialidade, relevância e risco para a consecução de auditorias destinadas a avaliar os controles
exercidos pelas estatais acionistas em empreendimentos, do setor elétrico ou não, viabilizados por
meio de SPE, a exemplo da UHE Belo Monte, dando especial atenção à possibilidade de
superavaliação dos investimentos com potencial prejuízo aos cofres públicos.
25.
Por fim, refiro-me às eventuais vantagens e desvantagens decorrentes da opção pelo
Regime Diferenciado de Contratações (RDC) nas contratações de obras públicas, especialmente
quanto ao uso do regime de contratação integrada, que se caracteriza por utilizar anteprojeto de
engenharia para o procedimento licitatório, permitir a elaboração de projeto básico pela empresa
executora das obras posteriormente à licitação, restringir aditivos contratuais e exigir justificativas
técnicas e econômicas para o seu emprego. O RDC, criado pela Lei nº 12.462/2011 para ampliar a
eficiência e a competitividade nas contratações públicas, vem sendo cada vez mais utilizado pela
Administração. No Fiscobras 2016 foram realizadas 77 auditorias em objetos regidos pela Lei nº
8.666/1993 (Lei Geral de Licitações - LGL) e 49 em objetos regulados pelo RDC.
26.
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relacionados, destinados a avaliar o resultado para a Administração da modalidade de contratação
integrada do Regime Diferenciado de Contratações (RDC-CI):
a) TC 011.751/2016-9: Levantamento de auditoria objetivando descrever as principais
características das licitações de obras públicas por meio do RDC, a partir das informações
disponibilizadas pela Infraero. Julgado em 20/7/2016, quando o Tribunal decidiu dar ciência à Infraero
e ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil a respeito dos resultados apurados, em
especial sobre as constatações mencionadas na deliberação (Acórdão nº 1901/2016-Plenário, Relator
Ministro Walton Alencar Rodrigues);
b) TC 033.102/2015-5: Auditoria originada a partir de solicitação da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal com o objetivo de
avaliar o resultado, para a Administração, da introdução do RDC-CI. Para atender aos requisitos de
amostra significativa de obras similares e em atendimento ao item 9.2 do Acórdão nº 741/2016Plenário (Relator Ministro Augusto Sherman Cavalcanti), as análises desta auditoria se fundamentaram
em informações encaminhadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Relator Ministro Bruno Dantas. Processo ainda não julgado pelo Tribunal;
c) TC 034.974/2015-6: Auditoria com a finalidade de conhecer a utilização do RDC-CI de
modo a avaliar as eventuais vantagens e desvantagens decorrentes do seu emprego nas licitações de
obras públicas. Considerando, dentre outros, os postulados da economia processual e da racionalização
administrativa, o Tribunal determinou o seu encerramento por meio de seu apensamento definitivo ao
TC 033.102/2015-5 já mencionado (Acórdão nº 2486/2016-Plenário, Relator Ministro Bruno Dantas);
d) TC 024.950/2014-9: Auditoria realizada no DNIT para avaliar os procedimentos
utilizados pela autarquia para elaboração, análise e aprovação de anteprojetos a serem utilizados em
licitações no âmbito do RDC, especificamente no regime de contratação integrada. Julgado em
26/10/2016, quando o Tribunal efetuou determinações corretivas ao DNIT (Acórdão nº 2725/2016Plenário, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues).
27.
Deve-se ressaltar as dificuldades e o desafio em se tirar conclusões acerca das vantagens e
desvantagens de cada um dos regimes de execução previsto no RDC, e mesmo comparar esse regime
com a Lei nº 8.666/1993. Trata-se de uma lei nova ainda não totalmente incorporada pela
Administração, cuja base de dados atualmente é restrita. Ademais, cada certame licitatório tem as suas
peculiaridades e variáveis associadas, dificultando ainda mais a apresentação de resultados conclusivos
em termos numéricos das vantagens e desvantagens. Não obstante, algumas tendências foram
observadas ao longo dos trabalhos e sintetizadas no relatório precedente.
28.
A partir dos dados fornecidos pela Infraero, quanto ao RDC, tem-se que: i) as médias de
desconto obtidas aumentaram à medida que houve maior quantidade de licitantes participando do
certame; ii) a modalidade “preços globais” apresentou maior média de desconto em relação aos demais
regimes de execução; iii) os certames na modalidade eletrônica apresentaram média de desconto
superior à modalidade presencial; iv) houve maior participação de licitantes na forma de disputa
eletrônica do que na presencial; v) das 28 licitações sob o regime de RDC finalizadas pela Infraero
para obras públicas, 64% apresentaram atraso no cronograma; e vi) os contratos derivados da
modalidade “preços globais” tendem a ser mais vantajosos economicamente para a estatal, porém
tiveram maiores médias de atrasos em sua execução.
29.
A análise dos dados fornecidos pelo DNIT permitiu as seguintes observações, lembrando
que, em função das características inerentes aos objetos analisados e do número ainda baixo de
licitações/contratos em obras do RDC, a quase totalidade dos resultados apresentam desvios padrão
altos, o que relativiza as conclusões obtidas:
i) os requisitos técnicos e econômicos exigidos pela lei para a adoção do RDC-CI não são
atualmente observados pela autarquia;
ii) quanto maior o número de empresas interessadas na licitação, maior o desconto em
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relação ao preço de referência;
iii) os descontos médios dos procedimentos licitatórios no âmbito do RDC-CI são menores
que os obtidos no âmbito da LGL e dos demais regimes estabelecidos pela Lei nº 12.462/2011 (RDC Parte Geral);
iv) os descontos médios do modo de disputa combinado e forma eletrônica são vantajosos
em relação aos modo de disputa aberto e fechado e forma presencial;
v) orçamentos sigilosos conduzem a descontos maiores para o RDC-Parte Geral e menores
para o RDC-CI quando comparados com orçamentos não sigilosos;
vi) as licitações regidas pela LGL e pelo RDC-Parte Geral foram malsucedidas em
percentuais semelhantes, da ordem de 25%. Nas licitações regidas pelo RDC-CI esse percentual chega
a cerca de 40%;
vii) grande parte dos indícios de irregularidades verificados no RDC-CI remontam à fase
inicial do empreendimento (anteprojeto e processo de licitação), significando que, até o momento, a
caracterização dos objetos licitados pode não estar garantindo a precisão exigida pela Lei nº
12.462/2011 e prejudicando, desse modo, a satisfação do interesse público;
viii) as irregularidades apontadas nas fiscalizações atinentes à execução das obras, embora
em menor percentual, indicam que a eventual celeridade obtida no processo de contratação de obras
por meio do RDC-CI pode não estar conduzindo a ganhos de eficiência na fase pós-licitatória;
ix) a elaboração e aceitação de projetos básicos parciais no âmbito do DNIT não se
harmonizam, em princípio, com os requisitos previstos no RDC, pois não possuem os elementos
necessários e suficientes para a caracterização global do objeto a ser construído.
30.
Por fim, destaco que o relatório que precede este voto menciona alguns resultados de dois
estudos de instituições independentes que se utilizam do RDC-CI, o primeiro do Sindicato da
Arquitetura e da Engenharia (Sinaenco) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR), e o segundo pela Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor). As
conclusões desses estudos guardam conformidade com as análises realizadas no âmbito deste Tribunal
nos processos acima mencionados.
31.
Feitas estas considerações, e concluída esta etapa do plano de fiscalização de obras de
2016, compete ao Tribunal prestar as seguintes informações à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO):
a) lista dos processos de fiscalizações;
b) relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação de
paralisação (IGP) detectados em fiscalizações anteriores a 2016;
c) relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação de
paralisação (IGP) detectados em fiscalizações de 2016, distinguindo as confirmadas por decisão
monocrática ou colegiada das pendentes de confirmação;
d) relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação de
retenção parcial de valores (IGR);
e) relatórios sintéticos das fiscalizações de obras realizadas em 2016, juntamente com os
respectivos votos e acórdão proferidos, contendo os dados previstos no art. 120, § 2º, da Lei nº
13.242/2015 (LDO/2016);
f) informação sobre outros processos de fiscalização de obras com indícios de
irregularidade grave, em cumprimento ao art. 120, § 1º, da referida lei.
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32.
É oportuno mencionar que este Tribunal, após o envio das informações ao Congresso
Nacional, manterá relatório público em seu endereço eletrônico na internet com informações
atualizadas sobre as obras com irregularidade grave.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à deliberação
deste Colegiado.

2016.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 8 de novembro de

RAIMUNDO CARREIRO
Relator
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ACÓRDÃO Nº 2810/2016 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC 011.421/2015-0
2. Grupo I – Classe de Assunto: VII (Administrativo)
3. Interessado: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional
– CMO
4. Órgão/Entidade: não há
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região
Sudeste (Coinfra)
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consolidação das fiscalizações realizadas
pelo Tribunal, no âmbito do Plano de Fiscalização de Obras de 2016 (Fiscobras 2016), com o objetivo
de atender ao disposto no art. 119, inciso II, da Lei nº 13.242/2015, que estabelece as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 (LDO 2016).
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 119, inciso II, da Lei nº
13.242/2015, em:
9.1. autorizar a remessa dos documentos e informações a seguir indicados, relativos ao
Plano de Fiscalização de Obras de 2016, atualizados até 4/11/2016, em meio digital, aos presidentes do
Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO):
9.1.1. lista dos processos de fiscalizações;
9.1.2. relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação
de paralisação (IGP) detectados em fiscalizações anteriores a 2016 e ainda não saneadas pelos
respectivos gestores, resumida a seguir:
UF

Obras com IGP confirmado em anos anteriores
ainda não saneadas
AL Canal do Sertão – Alagoas
PI

Construção da Vila Olímpica - Parnaíba/PI

RS

BR-448/RS - Implantação e Pavimentação

SP

Corredor de ônibus - SP - Radial Leste - Trecho 1

Processo no
TCU
006.708/20161
013.638/20130
017.978/20157
015.351/20165

Ministro Relator
Raimundo Carreiro
André Luís de Carvalho
Walton
Rodrigues
Bruno Dantas

Alencar

9.1.3. relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação
de paralisação (IGP) detectados em fiscalizações de 2016, distinguindo as confirmadas por decisão
monocrática ou colegiada das pendentes de confirmação, resumida a seguir:
UF
RJ

Obras com IGP confirmado em 2016
Usina Termonuclear de Angra III - RJ
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Obras de construção da BR-040/RJ

023.204/20150
RJ Construção
do
Hospital
Regional
em 008.937/2016Queimados/RJ
8
RO Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto 014.504/2016Velho/RO
2
RS Obras do Aeroporto de Porto Alegre/RS
035.677/20155
TO BRT de Palmas/TO
018.777/20163
UF

Obras com IGP pendente de confirmação

Processo no
TCU
BA Corredor de ônibus de Salvador – BA
008.594/20163
RN Sistema de esgotamento sanitário (SES) de 021.110/2016Parnamirim/RN
6
PE Construção da Fábrica de Hemoderivados e 010.595/2016Biotecnologia - PE
3
PR Manutenção de Trechos Rod. - PR - BR-Legal- 013.068/2016Contrato 133/2014
4
RJ Usina Termonuclear de Angra III - RJ
002.651/20157

Walton
Alencar
Rodrigues
Benjamin Zymler
Bruno Dantas
Raimundo Carreiro
André Luís de Carvalho

Ministro Relator
Augusto
Cavalcanti
Vital do Rêgo

Sherman

Walton
Alencar
Rodrigues
Benjamin Zymler
Bruno Dantas

9.1.4. relação das obras e serviços com indícios de irregularidade grave com recomendação
de retenção parcial de valores (IGR), resumida a seguir:
UF
PE

Obra com IGR

Construção
Recife/PE

Processo no
Ministro Relator
TCU
da Refinaria Abreu e Lima em 026.363/2015- Benjamin Zymler
1

9.1.5. relatórios sintéticos das fiscalizações de obras realizadas em 2016, juntamente com
os respectivos votos e acórdão proferidos, contendo os dados previstos no art. 120, § 2º, da Lei nº
13.242/2015 (LDO/2016);
9.1.6. informação sobre outros processos de fiscalização de obras com indícios de
irregularidade grave, em cumprimento ao art. 120, § 1º, da referida lei;
9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o
fundamentam, às autoridades indicadas no subitem 9.1, bem como aos presidentes da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal; da Comissão de
Serviços de Infraestrutura do Senado Federal e da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados; ao Ministro-Chefe do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
e ao Procurador-Geral da República;
9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que:
9.3.1. programe a realização de uma fiscalização na Secretaria Executiva do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e no Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)
com o objetivo de efetuar uma completa avaliação do Sistema de Obras do Governo;
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9.3.2. programe a realização de uma fiscalização destinada a avaliar o sistema de gestão
dos convênios da Fundação Nacional de Saúde (Funasa);
9.3.3. adote as providências necessárias para a criação de um grupo de trabalho específico
com o objetivo de construir rol de medidas dotadas de real efetividade e focadas no ganho de
eficiência dos métodos de controle dos convênios sob a responsabilidade da Funasa, a exemplo do
grupo de trabalho sobre as prestações de contas sob a responsabilidade do FNDE constituído por meio
da Portaria nº 237, de 23/9/2016;
9.3.4. no âmbito do Fiscobras 2017:
9.3.4.1. utilizando os critérios de materialidade, relevância e risco, programe a realização
de auditorias destinadas a avaliar os controles exercidos pelas estatais acionistas em empreendimentos
viabilizados por meio de Sociedades de Propósito Específico (SPE), dando especial atenção à
possibilidade de superavaliação dos investimentos com potencial prejuízo aos cofres públicos,
incluindo auditorias da espécie no planejamento estratégico do TCU para 2017/2021;
9.3.4.2. apresente as conclusões havidas nas fiscalizações a que se referem os subitens
9.3.1 a 9.3.3;
9.3.4.3 crie indicadores com o objetivo de permitir uma avaliação histórica dos resultados
apurados nos diversos Fiscobras;
9.4. arquivar os presentes autos, de acordo com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno,
visto que cumpriu o objetivo para o qual foi constituído.
10. Ata n° 45/2016 – Plenário.
11. Data da Sessão: 8/11/2016 – Extraordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2810-45/16-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler,
Augusto Nardes, Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio Monteiro e Ana Arraes.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e André Luís de Carvalho.
(Assinado Eletronicamente)
AROLDO CEDRAZ
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
RAIMUNDO CARREIRO
Relator
Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
PAULO SOARES BUGARIN
Procurador-Geral
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DECLARAÇÃO DE VOTO
Exmº Sr. Presidente,
Exmºs Srs. Ministros, Sra. Ministra,
Exmº Sr. Procurador-Geral,
O Tribunal de Contas da União vive neste dia um marco com a conclusão do vigésimo
aniversário do FISCOBRAS.
Este importante produto que vem sendo aperfeiçoado a cada ano demonstra que é possível
a construção de um modelo de excelência em controle externo, representado pela atuação coordenada
do Congresso Nacional com o TCU, para assegurar a boa e regular aplicação dos recursos públicos em
benefício da sociedade.
E o tema é fundamental para o desenvolvimento nacional. A correta conclusão das Obras
Públicas representará a redução dos custos logísticos com o aperfeiçoamento da infraestrutura; a
melhoria da saúde pública, por meio das obras de saneamento e de hospitais; o suporte energético às
demandas industriais, com a construção de hidrelétricas, termoelétricas e linhas de transmissão; além
da geração de emprego e renda para elevada parcela da população nacional.
Sem dúvida, a elaboração de uma metodologia robusta ao longo desses anos, com a
participação de todos os Ministros, Ministros-Substitutos e auditores desta Casa permitiu que o TCU
encaminhasse anualmente ao Congresso Nacional, de forma sistêmica e tempestiva, uma relação de
empreendimentos que apresentavam indícios de irregularidades graves com vistas a subsidiar a
apreciação da Lei Orçamentária e a necessidade de eventuais bloqueios em dotações de recursos.
Mais ainda, os gestores cientes da efetividade do controle passaram a ser ágeis na solução
dos problemas indicados para que seus empreendimentos não sofressem paralisações. De modo
pragmático, trocaram a opção de protelar o andamento processual por meio de sucessivas defesas pela
de corrigir rapidamente os problemas de projetos ruins e sobrepreço!
Com isso, vultosos recursos foram economizados, a exemplo do valor de R$ 2,9 bilhões
que o Ministro Raimundo Carreiro traz à consideração do Plenário nesta oportunidade, e medidas
corretivas por força de determinações foram adotadas. Estou convicto de que não podemos parar por
aí. Temos que atuar cada vez mais de forma sistêmica para identificar as causas que deram ensejo aos
problemas recorrentes encontrados nas nossas fiscalizações. A realização complementar de auditorias
de natureza operacional voltadas para avaliação dos mecanismos de governança é medida fundamental
para darmos uma inflexão no número de obras com indícios de desvios e irregularidades.
Afinal, grandes escândalos foram evitados; outros avisados! Não podemos parar por aí.
Lembro que no final de 2009, o Congresso Nacional bloqueou na lei orçamentária, em
virtude de recomendação do Tribunal de Contas da União, a dotação orçamentária para quatro projetos
da Petrobras - refinaria Abreu e Lima (PE), Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (comperj),
modernização da refinaria Presidente Getúlio Vargas (PR) e terminal de Barra do Riacho (ES) – em
virtude de graves irregularidades.
Se não tivesse ocorrido o veto do Presidente da República à época, os escândalos
constatados pela Operação Lava Jata seis anos depois, com a descoberta de um dos maiores esquemas
mundiais de corrupção, talvez não tivessem ocorrido.
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Fica o alerta para que não repitamos esse tipo de equívoco no futuro. Em alguns momentos
críticos, é recomendável paralisar um empreendimento, sob risco do prejuízo ser maior do que
qualquer tipo de benefício.
Parabéns a todos os que atuaram ao longo desses 20 (vinte) anos no FISCOBRAS! Queria
fazer uma menção especial ao Auditor Federal de Controle Externo Cláudio Sarian Altounian,
primeiro titular da então Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio (SECOB), um dos
idealizadores do Fiscobras e que hoje atua na assessoria do meu gabinete.
Acompanho, com satisfação, o voto do eminente relator Ministro Raimundo Carreiro.

2016.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 8 de novembro de

Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
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DECLARAÇÃO DE VOTO
Exmº Sr. Presidente,
Exmºs Srs. Ministros, Sra. Ministra,
Exmº Sr. Procurador-Geral,
O Tribunal de Contas da União vive neste dia um marco com a conclusão do vigésimo
aniversário do FISCOBRAS.
Este importante produto que vem sendo aperfeiçoado a cada ano demonstra que é possível
a construção de um modelo de excelência em controle externo, representado pela atuação coordenada
do Congresso Nacional com o TCU, para assegurar a boa e regular aplicação dos recursos públicos em
benefício da sociedade.
E o tema é fundamental para o desenvolvimento nacional. A correta conclusão das Obras
Públicas representará a redução dos custos logísticos com o aperfeiçoamento da infraestrutura; a
melhoria da saúde pública, por meio das obras de saneamento e de hospitais; o suporte energético às
demandas industriais, com a construção de hidrelétricas, termoelétricas e linhas de transmissão; além
da geração de emprego e renda para elevada parcela da população nacional.
Sem dúvida, a elaboração de uma metodologia robusta ao longo desses anos, com a
participação de todos os Ministros, Ministros-Substitutos e auditores desta Casa permitiu que o TCU
encaminhasse anualmente ao Congresso Nacional, de forma sistêmica e tempestiva, uma relação de
empreendimentos que apresentavam indícios de irregularidades graves com vistas a subsidiar a
apreciação da Lei Orçamentária e a necessidade de eventuais bloqueios em dotações de recursos.
Mais ainda, os gestores cientes da efetividade do controle passaram a ser ágeis na solução
dos problemas indicados para que seus empreendimentos não sofressem paralisações. De modo
pragmático, trocaram a opção de protelar o andamento processual por meio de sucessivas defesas pela
de corrigir rapidamente os problemas de projetos ruins e sobrepreço!
Com isso, vultosos recursos foram economizados, a exemplo do valor de R$ 2,9 bilhões
que o Ministro Raimundo Carreiro traz à consideração do Plenário nesta oportunidade, e medidas
corretivas por força de determinações foram adotadas. Estou convicto de que não podemos parar por
aí. Temos que atuar cada vez mais de forma sistêmica para identificar as causas que deram ensejo aos
problemas recorrentes encontrados nas nossas fiscalizações. A realização complementar de auditorias
de natureza operacional voltadas para avaliação dos mecanismos de governança é medida fundamental
para darmos uma inflexão no número de obras com indícios de desvios e irregularidades.
Afinal, grandes escândalos foram evitados; outros avisados! Não podemos parar por aí.
Lembro que no final de 2009, o Congresso Nacional bloqueou na lei orçamentária, em
virtude de recomendação do Tribunal de Contas da União, a dotação orçamentária para quatro projetos
da Petrobras - refinaria Abreu e Lima (PE), Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (comperj),
modernização da refinaria Presidente Getúlio Vargas (PR) e terminal de Barra do Riacho (ES) – em
virtude de graves irregularidades.
Se não tivesse ocorrido o veto do Presidente da República à época, os escândalos
constatados pela Operação Lava Jata seis anos depois, com a descoberta de um dos maiores esquemas
mundiais de corrupção, talvez não tivessem ocorrido.
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Fica o alerta para que não repitamos esse tipo de equívoco no futuro. Em alguns momentos
críticos, é recomendável paralisar um empreendimento, sob risco do prejuízo ser maior do que
qualquer tipo de benefício.
Parabéns a todos os que atuaram ao longo desses 20 (vinte) anos no FISCOBRAS! Queria
fazer uma menção especial ao Auditor Federal de Controle Externo Cláudio Sarian Altounian,
primeiro titular da então Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio (SECOB), um dos
idealizadores do Fiscobras e que hoje atua na assessoria do meu gabinete.
Acompanho, com satisfação, o voto do eminente relator Ministro Raimundo Carreiro.

2016.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 8 de novembro de

Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
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Regimentos Próprios de Previdência Social (RPPS) de estados, municípios e Distrito
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AUTORIA: Tribunal de Contas da União
DOCUMENTOS:
- Texto do aviso
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Comunicações
A Presidência do Senado Federal recebeu os seguintes Expedientes, já disponibilizados no endereço
eletrônico do Senado:
Expediente do Senador Sérgio Petecão, relatando participação na 135ª Assembleia da União Interparlamentar e na Sessão Ordinária do Grupo dos Parlamentares Latino-Americanos, realizadas em Genebra,
Suíça, no período de 23 a 27 de outubro de 2016, nos termos do Requerimento nº 740, de 2016.		
Expediente do Senador Humberto Costa, relatando a sua participação no Workshop – Desafios e
Oportunidades para Redução do Consumo Nocivo de Álcool em 10% até 2025, realizado em Washington - DC,
no período de 17 a 19 de novembro de 2016, nos termos do Requerimento nº 806, de 2016;
- Expediente do Senador José Medeiros, relatando a sua participação na 71ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, realizada em Nova Iorque, EUA, no período de 05 a 07 de dezembro de 2016,
nos termos do Requerimento nº 914, de 2016;
Os Requerimentos vão ao Arquivo
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Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei nº 2.516-A de 2015
do Senado Federal (PLS Nº 288/2013 na
Casa de origem), que institui a Lei
de Migração.
Dê-se ao projeto a seguinte redação:
Institui a Lei de Migração.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Disposições Gerais
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os direitos e os

deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e

estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as
políticas públicas para o emigrante.

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se:

I – migrante: pessoa que se desloca de país ou região

geográfica ao território de outro país ou região geográfica,

incluindo o imigrante, o emigrante, o residente fronteiriço e
o apátrida;

II – imigrante: pessoa nacional de outro país ou

apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou
definitivamente no Brasil;
III

–

emigrante:

brasileiro

que

temporária ou definitivamente no exterior;
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IV - residente fronteiriço: pessoa nacional de país

limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual

em um município fronteiriço de país vizinho;

V – visitante: pessoa nacional de outro país ou

apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem

pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no

território nacional;

VI – apátrida: pessoa que não seja considerada como

nacional por qualquer Estado, segundo a sua legislação, nos

termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954,
promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou
assim reconhecido pelo Estado brasileiro.
§

2º

São

plenamente

garantidos

os

direitos

originários dos povos indígenas e das populações tradicionais,
em

especial

o

direito

tradicionalmente ocupadas.
internas

à

livre

circulação

em

terras

Art. 2º Esta Lei não prejudica a aplicação de normas
e

asilados,

internacionais

agentes

e

específicas

pessoal

sobre

diplomático

ou

refugiados,
consular,

funcionários de organização internacional e seus familiares.
Seção II
Dos Princípios e das Garantias

Art. 3º A política migratória brasileira rege-se

pelos seguintes princípios e diretrizes:
I

–

universalidade,

indivisibilidade

e

interdependência dos direitos humanos;

II – repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e

a quaisquer formas de discriminação;

III – não criminalização da imigração;
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IV – não discriminação em razão dos critérios ou dos

procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território
nacional;

V – promoção de entrada regular e de regularização

documental;

VI – acolhida humanitária;

VII – desenvolvimento econômico, turístico, social,

cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil;
VIII – garantia do direito à reunião familiar;

IX – igualdade de tratamento e de oportunidade ao

migrante e a seus familiares;

X – inclusão social, laboral e produtiva do migrante

por meio de políticas públicas;
serviços,

XI – acesso igualitário e livre do imigrante a
programas

e

benefícios

sociais,

bens

públicos,

educação, assistência jurídica integral pública, trabalho,
moradia, serviço bancário e seguridade social;

XII – promoção e difusão de direitos, liberdades,

garantias e obrigações do migrante;
na

XIII – diálogo social na formulação, na execução e

avaliação

de

políticas

migratórias

participação cidadã do migrante;
XIV

–

fortalecimento

da

e

promoção

integração

da

econômica,

política, social e cultural dos povos da América Latina,

mediante constituição de espaços de cidadania e de livre
circulação de pessoas;

XV – cooperação internacional com Estados de origem,

de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de
garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante;
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fronteira

XVI – integração e desenvolvimento das regiões de
e

articulação

de

políticas

públicas

regionais

capazes de garantir efetividade aos direitos do residente
fronteiriço;

XVII

–

proteção

integral

e

atenção

ao

interesse da criança e do adolescente migrante;

superior

XVIII – observância ao disposto em convenções e

tratados internacionais;

XIX – proteção ao brasileiro no exterior;

XX – migração e desenvolvimento humano no local de

origem, como direitos inalienáveis de todas as pessoas;

XXI – promoção do reconhecimento acadêmico e do

exercício profissional no Brasil, nos termos da lei;
XXII

–

repúdio

deportação coletivas; e

a

práticas

de

expulsão

ou

de

XXIII – proteção ao mercado de trabalho nacional.

nacional,

Art.
em

4º

Ao

condição

migrante
de

é

garantida

igualdade

com

os

no

território

nacionais,

a

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, bem como são assegurados:

I – direitos e liberdades civis, sociais, culturais

e econômicos;
nacional;
seu

II – direito à liberdade de circulação em território

III – direito à reunião familiar do imigrante com

cônjuge

dependentes;

ou

companheiro

e

seus

filhos,

familiares

e

IV – medidas de proteção a vítimas e testemunhas de

crimes e de violações de direitos;
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V – direito de transferir recursos decorrentes de

sua renda e economias pessoais a outro país, observada a
legislação aplicável;

VI – direito de reunião para fins pacíficos;

VII – direito de associação, inclusive sindical,

para fins lícitos;

VIII – acesso a serviços públicos de saúde e de

assistência social e à previdência social, nos termos da lei,

sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição

migratória;

IX – amplo acesso à justiça e à assistência jurídica

integral

recursos;

gratuita
X

discriminação
migratória;

–

aos

direito

em

razão

que
à

da

comprovarem
educação

insuficiência

pública,

nacionalidade

e

da

vedada

de
a

condição

XI – garantia de cumprimento de obrigações legais e

contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção
ao trabalhador, sem discriminação em razão da nacionalidade e
da condição migratória;

XII – isenção das taxas de que trata esta Lei,

mediante declaração de hipossuficiência econômica, na forma de
regulamento;

XIII – direito de acesso à informação e garantia de

confidencialidade quanto aos dados pessoais do imigrante, nos
termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

XIV – direito a abertura de conta bancária;

Página 6 de 77

Parte integrante do Avulso do SCD nº 7 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

323

6

XV – direito de sair, de permanecer e de reingressar

em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de
residência, de prorrogação de estada ou de transformação de
visto em residência; e

XVI – direito do imigrante de ser informado sobre as

garantias que lhe são asseguradas para fins de regularização
migratória.

§ 1º Os direitos e as garantias previstos nesta Lei

serão exercidos em observância ao disposto na Constituição

Federal, independentemente da situação migratória, observado
o

disposto

no

§

4º

deste

artigo,

e

não

excluem

outros

decorrentes de convenções, tratados e acordos internacionais
de que o Brasil seja parte.

§ 2º Ao imigrante é permitido exercer cargo, emprego

e função pública, conforme definido em edital, excetuados
aqueles

reservados

para

Constituição Federal.

brasileiro

nato,

nos

termos

da

§ 3º Não se exigirá do migrante prova documental

impossível ou descabida que dificulte ou impeça o exercício de

seus direitos, inclusive o acesso a cargo, emprego ou função
pública.

§ 4º Aplicam-se ao visitante os direitos previstos

no caput e nos incisos I, II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV e XV deste artigo.
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CAPÍTULO II
DA CONDIÇÃO JURÍDICA E DA SITUAÇÃO DOCUMENTAL
DO IMIGRANTE
Seção I
Dos Documentos de Viagem
Art. 5º São documentos de viagem:
I – passaporte;

II – laissez-passer;

III – autorização de retorno;
IV – salvo-conduto;

V – carteira de identidade de marítimo;
VI – carteira de matrícula consular;

VII – documento de identidade civil ou documento

estrangeiro equivalente, quando admitidos em convenção ou
tratado internacional;
VIII

–

certificado

transporte aéreo; e

de

membro

de

tripulação

de

IX – outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado

brasileiro em regulamento.

§ 1º Os documentos previstos nos incisos I, II, III,

IV, V, VI e IX, quando emitidos pelo Estado brasileiro, são de
propriedade da União, cabendo a seu titular a posse direta e
o uso regular.

§ 2º As condições para a concessão dos documentos de

que trata o § 1º serão previstas em regulamento.
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Seção II
Dos Vistos
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 6º O visto é o documento que dá a seu portador

expectativa de ingresso em território nacional.

Parágrafo único. O visto poderá ser aposto a qualquer

documento de viagem emitido nos padrões estabelecidos pela

Organização da Aviação Civil Internacional - OACI ou pelo
Comitê Internacional da Cruz Vermelha, não implicando sua
aposição o reconhecimento de Estado, Governo ou Regime.
Art.

7º

consulados-gerais,

O

visto

será

consulados,

concedido

por

vice-consulados

embaixadas,
e,

quando

habilitados pelo órgão competente do Poder Executivo, por
escritórios
exterior.

comerciais

Parágrafo

e

único.

de

representação

do

Excepcionalmente,

Brasil

os

no

vistos

diplomático, oficial e de cortesia poderão ser concedidos no
Brasil.

Art. 8º Poderão ser cobrados taxas e emolumentos

consulares pelo processamento do visto.

Art. 9º Regulamento disporá sobre:

I – requisitos de concessão de visto, bem como de

sua simplificação, inclusive por reciprocidade;
contagem;

II – prazo de validade do visto e sua forma de
III – prazo máximo para a primeira entrada e para a

estada do imigrante e do visitante no País;
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IV – hipóteses e condições de dispensa recíproca ou

unilateral de visto e de taxas e emolumentos consulares por
seu processamento; e
V

eletrônico.

–

solicitação

Parágrafo

único.

e

emissão

de

visto

A

simplificação

e

por
a

meio

dispensa

recíproca de visto ou de cobrança de taxas e emolumentos

consulares por seu processamento poderão ser definidas por
comunicação diplomática.

Art. 10. Não se concederá visto:

I – a quem não preencher os requisitos para o tipo
de visto pleiteado;
II

–

a

quem

comprovadamente

ocultar

condição

impeditiva de concessão de visto ou de ingresso no País; ou

III – a menor de dezoito anos desacompanhado ou sem

autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou
de autoridade competente.
Art.

11.

Poderá

ser

denegado

visto

a

quem

se

enquadrar em pelo menos um dos casos de impedimento definidos
nos incisos I, II, III, IV e IX do art. 45.
denegado

Parágrafo único. A pessoa que tiver visto brasileiro
será

impedida

de

ingressar

no

País

permanecerem as condições que ensejaram a denegação.

enquanto

Subseção II
Dos Tipos de Visto
Art. 12. Ao solicitante que pretenda ingressar ou

permanecer em território nacional poderá ser concedido visto:
I – de visita;
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II – temporário;

III – diplomático;
IV – oficial; e

V – de cortesia.
Subseção III
Do Visto de Visita
Art. 13. O visto de visita poderá ser concedido ao

visitante que venha ao Brasil para estada de curta duração,
sem intenção de estabelecer residência, nos seguintes casos:
I – turismo;

II – negócios;

III – trânsito;

IV – atividades artísticas ou desportivas; e

V - outras hipóteses definidas em regulamento.

§ 1º É vedado ao beneficiário de visto de visita

exercer atividade remunerada no Brasil.

§ 2º O beneficiário de visto de visita poderá receber

pagamento do governo, de empregador brasileiro ou de entidade

privada a título de diária, ajuda de custo, cachê, pró-labore
ou outras despesas com a viagem, bem como concorrer a prêmios,
inclusive

em

dinheiro,

em

competições

concursos artísticos ou culturais.

desportivas

ou

em

§ 3º O visto de visita não será exigido em caso de

escala ou conexão em território nacional, desde que o visitante
não deixe a área de trânsito internacional.
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Subseção IV
Do Visto Temporário
Art. 14. O visto temporário poderá ser concedido ao
imigrante que venha ao Brasil com intuito de estabelecer
residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo
menos uma das seguintes situações:

I – pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;

II – tratamento de saúde;

III – acolhida humanitária;
IV – estudo;

V – trabalho;
VI – férias-trabalho;

VII – prática de atividade religiosa ou serviço

voluntário;

VIII – realização de investimento ou de atividade

com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou
cultural;

IX – reunião familiar;
X – beneficiário de tratado internacional em matéria

de vistos;

XI

–

atividades

artísticas

contrato por prazo determinado; e

ou

desportivas

com

XII – outras hipóteses definidas em regulamento.

§ 1º O visto temporário para pesquisa, ensino ou

extensão acadêmica poderá ser concedido ao imigrante que não
possua vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou

de ensino brasileira ou, em caso de vínculo, desde que comprove

formação superior compatível ou equivalente reconhecimento
científico.

Página 12 de 77

Parte integrante do Avulso do SCD nº 7 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

329

12

§ 2º O visto temporário para tratamento de saúde

poderá ser concedido ao imigrante e a seu acompanhante, desde
que

o

imigrante

comprove

possuir

meios

de

subsistência

suficientes.

§ 3º O visto temporário para acolhida humanitária

poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer
país

em

situação

de

grave

ou

iminente

instabilidade

institucional, de conflito armado, de calamidade de grande

proporção, de desastre ambiental, de grave violação de direitos
humanos ou de direito internacional humanitário, ou em outras
hipóteses, na forma de regulamento.
concedido

§ 4º O visto temporário para estudo poderá ser
ao

imigrante

que

pretenda

vir

ao

Brasil

para

frequentar curso regular ou realizar estágio ou intercâmbio de
estudo ou de pesquisa.

§ 5º O visto temporário para trabalho poderá ser

concedido ao imigrante que venha exercer atividade laboral,
com

ou

sem

vínculo

de

emprego

no

Brasil,

observadas

as

hipóteses previstas em regulamento e as seguintes:

I – se o imigrante comprovar oferta de trabalho

formalizada por pessoa jurídica em atividade no País, o visto
poderá ser concedido;

II – se o imigrante comprovar titulação em curso de

ensino superior ou equivalente, o visto poderá ser concedido
independentemente de oferta formal de trabalho no País.

§ 6º O visto temporário para férias-trabalho poderá

ser concedido ao imigrante maior de dezesseis anos que seja
nacional de país que conceda idêntico benefício ao nacional
brasileiro, em termos definidos por comunicação diplomática.
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§ 7º Não se exigirá o visto temporário de que trata

o inciso V do caput ao marítimo que ingressar no Brasil em
viagem de longo curso ou em cruzeiros marítimos pela costa
brasileira, bastando a apresentação da carteira internacional
de marítimo, nos termos do regulamento.

§ 8º É reconhecida ao estrangeiro a quem se tenha

concedido visto temporário de trabalho a possibilidade de
modificação do local de exercício de sua atividade laboral.

§ 9º O visto para realização de investimento poderá

ser concedido ao estrangeiro que aporte recursos em projeto
com potencial para geração de empregos ou de renda no País.
situações

§ 10. Regulamento disporá a respeito das demais
de

concessão

especificidades

de

prazos e requisitos.

suas

de

visto

temporário

categorias,

e

definindo

sobre

as

condições,

Subseção V
Dos Vistos Diplomático, Oficial e de Cortesia
Art. 15. Os vistos diplomático, oficial e de cortesia

serão concedidos, prorrogados ou dispensados na forma desta
Lei e de regulamento.
poderão

Parágrafo único. Os vistos diplomático e oficial

ser

transformados

em

residência,

o

que

importará

cessação de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades
decorrentes do respectivo visto.

Art. 16. Os vistos diplomático e oficial poderão ser

concedidos

a

autoridades

e

funcionários

estrangeiros

que

viajem ao Brasil em missão oficial de caráter transitório ou
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permanente,

representando

internacional reconhecido.

Estado

estrangeiro

ou

organismo

§ 1º Não se aplica ao titular dos vistos referidos

no caput o disposto na legislação trabalhista brasileira.

§ 2º Os vistos diplomático e oficial poderão ser

estendidos aos dependentes das autoridades referidas no caput.
somente

Art. 17. O portador de visto diplomático ou oficial

poderá

ser

remunerado

por

Estado

estrangeiro

ou

organismo internacional, ressalvado o disposto em convenção ou
tratado internacional que contenha cláusula específica sobre
o assunto.

Parágrafo único. O dependente de titular de visto

diplomático ou oficial poderá exercer atividade remunerada no
Brasil, sob o amparo da legislação trabalhista brasileira,

desde que seja nacional de país que assegure reciprocidade de
tratamento

diplomática.

ao

nacional

brasileiro,

por

comunicação

Art. 18. O empregado particular portador de visto de

cortesia somente poderá exercer atividade remunerada para o

titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia ao qual
esteja

vinculado,

brasileira.

sob

o

amparo

da

legislação

trabalhista

Parágrafo único. O titular de visto diplomático,

oficial ou de cortesia será responsável pela saída de seu

empregado do território nacional.
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Seção III
Do Residente Fronteiriço
Art. 19. A fim de facilitar a sua livre circulação,
poderá

ser

concedida

ao

residente

fronteiriço,

mediante

requerimento, autorização para a realização de atos da vida
civil.

Parágrafo único. Condições específicas poderão ser

estabelecidas

internacional.

em

regulamento,

convenção

ou

tratado

Art. 20. A autorização referida no caput do art. 19

indicará o Município fronteiriço no qual o residente estará

autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos por esta
Lei.

§ 1º O residente fronteiriço detentor da autorização

de que trata o caput do art. 19 gozará das garantias e dos

direitos assegurados pelo regime geral de migração desta Lei,
conforme especificado em regulamento.

§ 2º O documento de trânsito vicinal especificará o

espaço geográfico de abrangência e de validade.

Art. 21. O documento relativo à autorização será

cancelado, a qualquer tempo, se o titular:

I – tiver fraudado ou utilizado documento falso para

obter o documento de residente fronteiriço;

II – obtiver outra condição migratória;

III – sofrer condenação penal; ou

IV – exercer direito fora dos limites previstos na

autorização.
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Seção IV
Do Asilado
Art.
discricionário

22.

Asilo

político,

do

Estado,

poderá

que
ser

constitui

ato

diplomático

ou

territorial e será outorgado como instrumento de proteção à
pessoa.

Parágrafo

único.

Regulamento

disporá

condições para a concessão e a manutenção de asilo.

sobre

as

Art. 23. Não se concederá asilo a quem tenha cometido

crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra

ou crime de agressão, nos termos do Estatuto de Roma do
Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto
nº 4.388, de 25 de setembro de 2002.

Art. 24. A saída do asilado do País sem prévia

comunicação implica renúncia ao asilo.
CAPÍTULO III
DA RESIDÊNCIA

Seção I
Da Autorização de Residência
mediante

Art.

25.

registro,

seguintes situações:

A

à

residência

pessoa

que

poderá

se

ser

encontre

autorizada,

em

uma

das

I – pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;

II – tratamento de saúde;

III – acolhida humanitária;
IV – estudo;

V – trabalho;

VI – férias-trabalho;
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VII – prática de atividade religiosa ou serviço

voluntário;

VIII – realização de investimento ou de atividade

com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou
cultural;

IX – reunião familiar;

X – beneficiário de tratado internacional em matéria

de residência e livre circulação;

XI – detentor de oferta de trabalho;

XII – já ter possuído a nacionalidade brasileira e

não desejar ou não reunir os requisitos para readquiri-la;

XIII – aprovação em concurso público para exercício

de cargo ou emprego público no Brasil;
XIV

–

beneficiário

de

refúgio,

de

asilo

ou

de

proteção ao apátrida ou aos menores nacionais de outros países

ou apátridas, desacompanhados ou abandonados, que se encontrem
nas fronteiras brasileiras ou em território nacional;

XV – ter sido vítima de tráfico de pessoas, de

trabalho escravo ou de violação de direito agravada por sua
condição migratória;

XVI – estar em liberdade provisória ou em cumprimento

de pena no Brasil; e

XVII – outras hipóteses definidas em regulamento.

§ 1º Não se concederá a autorização de residência

permanente a estrangeiro condenado criminalmente no Brasil ou

no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a
conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira e
ressalvadas as seguintes hipóteses:

Página 18 de 77

Parte integrante do Avulso do SCD nº 7 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

335

18

ofensivo;

I – tiver cometido infrações de menor potencial
II - estiver reabilitado, nos termos do art. 93 do

Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no Brasil;
ou

III

-

encontrar-se

nas

situações

incisos II, III, IX e X do caput deste artigo.

previstas

nos

§ 2º O disposto no § 1º não obsta progressão de

regime de cumprimento de pena, nos termos da Lei nº 7.210, de
11 de julho de 1984, autorizando o migrante a trabalhar quando
assim exigido pelo novo regime de cumprimento de pena.

§ 3º Os procedimentos conducentes ao cancelamento de

residência ou o recurso contra a negativa de concessão devem
respeitar o contraditório e a ampla defesa.
Seção II
Disposições Gerais
Art. 26. Os prazos e o procedimento de autorização

de residência de que trata o art. 25 serão dispostos em
regulamento, observado o disposto nesta Lei.

§ 1º Será facilitada a autorização de residência nas

hipóteses dos incisos I e V do caput do art. 25 desta Lei,

sendo sua deliberação em prazo não superior a sessenta dias,
a contar de sua solicitação.
§

2º

Nova

autorização

de

residência

poderá

ser

concedida, nos termos do art. 25, mediante requerimento.
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§ 3º O requerimento de nova autorização de residência

após o vencimento do prazo da autorização anterior implicará
aplicação da sanção prevista no inciso II do art. 109.
§

4º

O

solicitante

de

refúgio,

de

asilo

ou

de

proteção ao apátrida fará jus à residência até a obtenção de
resposta ao seu pedido.
§

5º

Poderá

ser

concedida

independentemente de situação migratória.

residência

Art. 27. Poderão ser cobradas taxas pela autorização

de residência.

Art. 28. Regulamento disporá sobre a perda e o

cancelamento da autorização de residência em razão de fraude

ou de ocultação de condição impeditiva de concessão de visto,
de ingresso ou de permanência no País, observado procedimento
administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa.

Art. 29. Poderá ser negada residência nas hipóteses

previstas nos incisos I, II, III, IV e IX do art. 45.

Art. 30. A posse ou a propriedade de bem no Brasil

não

confere

o

direito

de

obter

visto

ou

autorização

de

residência em território nacional, sem prejuízo do disposto
sobre visto para realização de investimento.

Art. 31. O visto de visita ou de cortesia poderá ser

transformado em residência, mediante requerimento e registro,
desde que satisfeitos os requisitos previstos em regulamento.
Seção III
Da Proteção da Pessoa Apátrida
e da Redução da Apatridia
protetivo
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mecanismo

simplificado

de

naturalização,

determinada a situação de apatridia.
§

1º

reconhecimento

Durante

da

a

tramitação

condição

de

do

apátrida,

tão

logo

seja

processamento
incidem

todas

de
as

garantias e mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão
social relativos à Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas,

promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, à

Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, promulgada pelo
Decreto nº 50.215, de 28 de janeiro de 1961, e à Lei nº 9.474,
de 22 de julho de 1997.
§

2º

Aplicam-se

ao

apátrida

residente

todos

os

direitos atribuídos ao imigrante relacionados no art. 4º.
§

3º

O

reconhecimento

da

condição

de

apátrida

assegura os direitos e garantias previstos na Convenção sobre

o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto n°

4.246, de 22 de maio de 2002, bem como outros direitos e
garantias reconhecidos pelo Brasil.

§ 4º O processo de reconhecimento da condição de

apátrida

tem

como

objetivo

verificar

se

o

solicitante

é

considerado nacional pela legislação de qualquer Estado e
poderá

considerar

informações,

documentos

e

declarações

prestadas pelo próprio solicitante, por órgãos e organismos
nacionais e internacionais.

§ 5º Reconhecida a condição de apátrida, nos termos

do inciso VI do § 1º do art. 1º desta Lei, o solicitante será
consultado

brasileira.
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decisão

§ 6º Caso o apátrida opte pela naturalização, a

sobre

competente

o

do

reconhecimento

Poder

Executivo

será

para

encaminhada
publicação

ao

dos

órgão

atos

necessários à efetivação da naturalização no prazo de trinta
dias, observado o art. 65.
§

7º

naturalização

O

apátrida

imediata

reconhecido

terá

a

outorgada em caráter definitivo.
§

8º

Caberá

recurso

que

autorização

contra

reconhecimento da condição de apátrida.

não
de

decisão

opte

pela

residência

negativa

de

§ 9º Subsistindo a denegação do reconhecimento da

condição de apátrida, será vedada a devolução do indivíduo
para país onde sua vida, integridade pessoal ou liberdade
estejam em risco.

§ 10. Será reconhecido o direito de reunião familiar

a partir do reconhecimento da condição de apátrida.
Lei:

§ 11. Implicará perda da proteção conferida por esta
I - a renúncia;

II - a prova da falsidade dos fundamentos invocados

para o reconhecimento da condição de apátrida; ou

III - a existência de fatos que, se fossem conhecidos

por ocasião do reconhecimento, teriam ensejado uma decisão
negativa.

Seção IV
Da Reunião Familiar
Art. 33. O visto ou a autorização de residência para

fins de reunião familiar será concedido ao imigrante:
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I

–

discriminação;

cônjuge

ou

companheiro,

sem

qualquer

II - filho de imigrante beneficiário de residência,

ou que tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário de
residência;

III – ascendente, descendente até o segundo grau e

irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de residência; ou

IV – que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda.

Parágrafo

único.

A

concessão

de

visto

ou

de

autorização de residência para fins de reunião familiar poderá
ser estendida, por meio de ato fundamentado, a outras hipóteses
de parentesco, dependência afetiva e fatores de sociabilidade.
CAPÍTULO IV
DO REGISTRO E DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO IMIGRANTE E DOS
DETENTORES DE VISTOS DIPLOMÁTICO, OFICIAL E DE CORTESIA
Art. 34. O registro consiste na identificação civil

por dados biográficos e biométricos, sendo obrigatório a todo
imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de
residência.

§ 1º O registro gerará número único de identificação

que garantirá o pleno exercício dos atos da vida civil.

§ 2º O documento de identidade do imigrante será

expedido com base no número único de identificação.

§ 3º Enquanto não for expedida identificação civil,

o documento comprobatório de que o imigrante a solicitou à
autoridade

competente

garantirá

direitos disciplinados nesta Lei.
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Art. 35. A identificação civil de solicitante de

refúgio,

de

acolhimento

asilo,

de

humanitário

reconhecimento
poderá

de

ser

apatridia

realizada

e

com

de
a

apresentação dos documentos de que o imigrante dispuser.

Art. 36. Os documentos de identidade emitidos até a

data de publicação desta Lei continuarão válidos até sua total
substituição.

Art.

identidade

e

detentores

de

37.

A

identificação

vistos

diplomático,

as

formas

de

civil,

gestão

da

base

oficial

o

documento

cadastral

e

de

de

dos

cortesia

atenderão a disposições específicas previstas em regulamento.
CAPÍTULO V
DA ENTRADA E DA SAÍDA DO TERRITÓRIO NACIONAL
Seção I
Da Fiscalização Marítima, Aeroportuária
e de Fronteira
Art.

38.

As

funções

de

polícia

marítima,

aeroportuária e de fronteira serão realizadas pela Polícia
Federal

nos

nacional.

pontos

de

entrada

e

de

saída

do

território

Parágrafo único. É dispensável a fiscalização de

passageiro, tripulante e estafe de navio em passagem inocente,

exceto quando houver necessidade de descida de pessoa a terra
ou de subida a bordo do navio.

Art. 39. O viajante deverá permanecer em área de

fiscalização

até

que

seu

documento

de

viagem

verificado, salvo os casos previstos em lei.
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Art.

40.

Poderá

ser

autorizada

a

admissão

excepcional no País, desde que a pessoa esteja de posse de
documento de viagem válido em uma das seguintes condições:
I – não possua visto;
omissão;

II – seja portadora de visto emitido com erro ou
III – tenha perdido a condição de residente por ter

permanecido

ausente

do

País

na

forma

especificada

em

regulamento e detenha as condições objetivas para a concessão
de nova autorização de residência;
IV

–

seja

criança

ou

adolescente

que

esteja

acompanhado de responsável legal residente no País, desde que

manifeste a intenção de requerer autorização de residência com
base em reunião familiar; ou

V – seja criança ou adolescente desacompanhado de

responsável legal ou sem autorização expressa para viajar
desacompanhado, independentemente do documento de viagem que

portar, com imediato encaminhamento ao Conselho Tutelar ou, em
caso de necessidade, a instituição indicada pela autoridade
competente.
outras

Parágrafo único. Regulamento poderá dispor sobre

hipóteses

excepcionais

de

admissão,

princípios e as diretrizes desta Lei.
Art.

41.

A

entrada

condicional,

observados

em

os

território

nacional, de pessoa que não preencha os requisitos de admissão
poderá

ser

autorizada

mediante

assunção

de

termo

de

compromisso, pelo transportador ou por seu agente, de custear

as despesas com a permanência e com as providências para a
repatriação do viajante.
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de

força

Art. 42. O tripulante ou o passageiro que, por motivo

território

maior,

for

nacional

obrigado

poderá

ter

a

interromper

seu

a

desembarque

viagem

em

permitido

mediante termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes
do transbordo.

Art. 43. A autoridade responsável pela fiscalização

contribuirá

para

a

aplicação

de

medidas

sanitárias

em

consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com

outras disposições pertinentes.

Seção II
Do Impedimento de Ingresso
Art.

44.

O

portador

de

visto

ou

a

pessoa

de

nacionalidade beneficiária de convenção, tratado internacional

ou comunicação diplomática que acarrete dispensa de visto
poderá

adentrar

o

território

nacional,

ressalvadas

hipóteses impeditivas previstas nesta Seção.

as

Art. 45. Poderá ser impedida de ingressar no País,

mediante ato fundamentado e entrevista individual, a pessoa
que:

I

–

anteriormente

efeitos da expulsão vigorarem;

expulsa

do

País,

enquanto

os

II – condenada ou respondendo a processo por ato de

terrorismo

ou

definidos

pelo

por

crime

de

genocídio,

crime

contra

a

humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos
Estatuto

de

Roma

do

Tribunal

Penal

Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de

25 de setembro de 2002;
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III – condenada ou respondendo a processo em outro

país por crime doloso passível de extradição, segundo a lei
brasileira;

IV – tenha o nome incluído em lista de restrições

por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo Brasil
perante organismo internacional;

V – apresente documento de viagem que:

a) não seja válido para o Brasil;

b) esteja com o prazo de validade vencido; ou

c) esteja com rasura ou indício de falsificação;

VI – não apresente documento de viagem ou documento
de identidade, quando admitido;

VII - cuja razão da viagem não seja condizente com

o visto que porta ou com o motivo alegado quando for caso de
isenção de visto;
VIII

–

tenha,

comprovadamente,

documentação ou as informações apresentadas
solicitação de visto; ou

fraudado

a

por ocasião da

IX – tenha praticado ato contrário aos princípios e

objetivos dispostos na Constituição Federal, mediante ato
fundamentado de órgão competente do Poder Executivo.

Parágrafo único. Ninguém será impedido por motivo de

raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou
opinião política.

CAPÍTULO VI
DAS MEDIDAS DE RETIRADA COMPULSÓRIA
Art. 46. A aplicação deste Capítulo observará o

disposto na Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, e nos
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instrumentos e mecanismos de proteção aos apátridas ou que

tratem de situações humanitárias, além de outras disposições
legais, convenções, tratados e acordos internacionais.
Seção I
Da Repatriação
Art. 47. A repatriação consiste na devolução de

pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de
nacionalidade.
§

1º

Será

feita

imediata

comunicação

do

ato

fundamentado de repatriação às empresas transportadoras e à
autoridade consular do país de nacionalidade do imigrante ou
do visitante, ou quem o representa.

§ 2º A Defensoria Pública da União será notificada,

preferencialmente por via eletrônica, no caso do § 4º deste
artigo ou quando a repatriação imediata não seja possível.

§ 3º Condições específicas de repatriação podem ser

definidas por regulamento, convenção ou tratado internacional,
observados os princípios e garantias previstos nesta Lei.

§ 4º Não será aplicada medida de repatriação à pessoa

em situação de refúgio ou de apatridia, de fato ou de direito,
aos menores de dezoito anos desacompanhados ou separados de
suas famílias, exceto nos casos em que se demonstrar favorável

para a garantia de seus direitos ou para a reintegração a sua
família

de

origem,

ou

a

quem

necessite

de

acolhimento

humanitário, nem, em qualquer caso, de devolução para país ou

região que possa apresentar risco à sua vida, integridade
pessoal ou liberdade.
§

5º

Comprovado

o

dolo

ou

a

culpa

da

empresa

transportadora, serão de sua responsabilidade as despesas com
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a repatriação e os custos decorrentes da estada do imigrante
ou do visitante sobre quem recaia medida de repatriação.
Seção II
Da Deportação
Art.

48.

procedimento

A

deportação

administrativo

que

é

medida

consiste

decorrente
na

de

retirada

compulsória de imigrante que se encontre em situação migratória
irregular em território nacional.
pessoal

§ 1º A deportação será precedida de notificação

ao

imigrante,

da

qual

constem,

expressamente,

as

irregularidades verificadas e prazo para a regularização não
inferior a sessenta dias, podendo ser prorrogado, por igual

período, por despacho fundamentado e mediante compromisso de
o imigrante manter atualizadas suas informações domiciliares.

§ 2º A notificação prevista no § 1º não impede a

livre circulação em território nacional, devendo o imigrante
informar seu domicílio e suas atividades.

§ 3º Vencido o prazo do § 1º sem que se regularize

a situação migratória, a deportação poderá ser executada.

§ 4º A deportação não exclui eventuais direitos

adquiridos

brasileira.
deixar

o

em

relações

contratuais

ou

decorrentes

da

lei

§ 5º A saída voluntária de pessoa notificada para
País

equivale

ao

cumprimento

deportação para todos os fins.

da

notificação

de

§ 6º O prazo previsto no § 1º poderá ser reduzido

nos casos que se enquadrem no inciso IX do art. 45.
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Art. 49. Os procedimentos conducentes à deportação

devem respeitar o contraditório e a ampla defesa e a garantia
de recurso com efeito suspensivo.
§

notificada,

1º

A

Defensoria

preferencialmente

Pública
por

da

meio

União

deverá

ser

eletrônico,

para

prestação de assistência ao imigrante em todos os procedimentos
administrativos de deportação.

§ 2º A ausência de manifestação da Defensoria Pública

da União, desde que prévia e devidamente notificada, não

impedirá a efetivação da medida de deportação.

Art. 50. Em se tratando de apátrida, o procedimento

de deportação dependerá de prévia autorização da autoridade
competente.

Seção III
Das Medidas Vinculadas à Mobilidade
Art. 51. Nos casos de deportação ou expulsão, o chefe

da unidade da Polícia Federal poderá representar perante o

juízo federal, respeitados, nos procedimentos judiciais, os
direitos à ampla defesa e ao devido processo legal.
Seção IV
Da Expulsão
Art.

administrativa

52.

de

A

expulsão

retirada

consiste

compulsória

do

em

medida

migrante

do

território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso
por prazo determinado.
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Parágrafo

condenação

prática de:

com

único.

sentença

Poderá

dar

transitada

em

causa

à

julgado

expulsão

a

relativa

à

I – crime de genocídio, crime contra a humanidade,

crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos

pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998,
promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002; ou

II – crime comum doloso passível de pena privativa

de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de
ressocialização em território nacional.

Art. 53. Não se procederá à expulsão:
I

brasileira;

–

se

implicar

extradição

inadmitida

pela

lei

II – quando o expulsando:

ou

a) tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda

dependência

econômica

brasileira sob sua tutela;

ou

socioafetiva

ou

tiver

pessoa

b) tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil,

sem

qualquer

legalmente;

discriminação,

reconhecido

judicial

ou

c) tiver ingressado no Brasil até os doze anos de

idade, residindo desde então no País;
País

há

d) for pessoa com mais de setenta anos que resida no

mais

de

dez

anos,

fundamento da expulsão; ou

considerados

a

gravidade

e

o

e) estiver vivendo no Brasil há mais de quatro anos

anteriores ao cometimento do crime.

Art. 54. Regulamento definirá procedimentos para

apresentação e processamento de pedidos de suspensão e de
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revogação dos efeitos das medidas de expulsão e de impedimento
de ingresso e permanência em território nacional.
Art.

55.

Regulamento

disporá

sobre

as

condições

especiais de autorização de residência para viabilizar medidas
de ressocialização a imigrante e a visitante em cumprimento de

penas cominadas ou executadas em território nacional.

Art. 56. A expulsão decorrerá de procedimento que

garanta o contraditório e a ampla defesa.

§ 1º A Defensoria Pública da União será notificada

da instauração de processo de expulsão, se não houver defensor
constituído.

§ 2º Caberá pedido de reconsideração no prazo de dez

dias, a contar da notificação pessoal do expulsando.

Art. 57. O expulsando cujo processo esteja pendente

de decisão, nas condições previstas no art. 53, estará em
situação migratória regular.

Art. 58. A existência de processo de expulsão não

impede a saída voluntária do expulsando do País.
Seção V
Disposições Gerais

Art. 59. Não se procederá à deportação, à repatriação

ou à expulsão coletiva.
Parágrafo

único.

Entende-se

por

repatriação,

deportação ou expulsão coletiva aquela que não individualiza
a situação migratória irregular de cada pessoa.

Art. 60. Não se procederá à deportação, à repatriação

ou à expulsão de qualquer indivíduo para as fronteiras dos

territórios em que a sua vida, sua integridade pessoal ou a
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sua liberdade seja ameaçada em virtude da sua raça, da sua
religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence
ou das suas opiniões políticas.

Art. 61. A deportação, a repatriação e a expulsão

serão feitas para o país de nacionalidade ou de procedência do
migrante ou do visitante, ou para outro que o aceite, em
observância

às

convenções,

aos

tratados

internacionais dos quais o Brasil seja parte.

e

aos

acordos

Art. 62. Não se procederá à deportação se a medida

implicar extradição não admitida pela legislação brasileira.
CAPÍTULO VII
DA OPÇÃO DE NACIONALIDADE E DA NATURALIZAÇÃO
Seção I
Da Opção de Nacionalidade

Art. 63. O filho de pai ou de mãe brasileiro nascido

no exterior e que não tenha sido registrado em repartição
consular poderá, a qualquer tempo, promover ação de opção de
nacionalidade.

Parágrafo único. O órgão de registro deve informar

periodicamente à autoridade competente os dados relativos à
opção de nacionalidade, conforme regulamento.

Seção II
Das Condições da Naturalização
Art. 64. Observado o disposto no inciso II do art. 12

da Constituição Federal, a naturalização, cuja concessão é
faculdade exclusiva do Poder Executivo, pode ser:
I – ordinária;

II – extraordinária;
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III – especial; ou
IV – provisória.

Art. 65. Será concedida a naturalização ordinária
àquele que preencher as seguintes condições:

I – ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;

II – ter residência em território nacional, pelo

prazo mínimo de quatro anos;
III

–

comunicar-se

em

língua

portuguesa,

consideradas as condições do naturalizando; e
IV

-

não

possuir

condenação

reabilitado, nos termos da lei.

penal

ou

estiver

Art. 66. O prazo de residência fixado no inciso II

do caput do art. 65 será reduzido para, no mínimo, um ano se

o naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições:
I – ser originário de país de língua portuguesa;

II – ter filho brasileiro;

III – ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não

estar dele separado legalmente ou de fato no
concessão da naturalização;
IV

–

ser

natural

de

Estado-Parte

associado ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL;

ou

momento de
de

Estado

V – haver prestado ou poder prestar serviço relevante

ao Brasil; ou

VI – recomendar-se por sua capacidade profissional,

científica ou artística.

Parágrafo único. As condições previstas nos incisos

V e VI do caput serão reconhecidas na forma disposta em
regulamento.
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Art.

67.

A

naturalização

extraordinária

será

concedida a pessoa de qualquer nacionalidade, fixada no Brasil
há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal,
desde que requeira a nacionalidade brasileira.
Art.

68.

A

naturalização

especial

poderá

ser

concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes
situações:

I – ser casado ou companheiro, há mais de cinco anos,

de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou
de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior; ou

II – ser ou ter sido empregado em missão diplomática

ou em repartição consular do Brasil por mais de dez anos
ininterruptos.
Art.

69.

São

naturalização especial:

requisitos

para

a

concessão

da

I – ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;

II – comunicar-se em língua portuguesa, consideradas

as condições do naturalizando; e
III

-

não

possuir

reabilitado, nos termos da lei.
Art.

70.

A

condenação

naturalização

penal

provisória

ou

estiver

poderá

ser

concedida ao migrante criança ou adolescente que tenha fixado
residência em território nacional antes de completar dez anos

de idade e deverá ser requerida por intermédio do representante
legal da criança ou do adolescente.

Parágrafo único. A naturalização prevista no caput

será convertida em definitiva se o naturalizando expressamente
assim

o

requerer

maioridade.
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Art. 71. O pedido de naturalização será apresentado

e processado na forma prevista pelo órgão competente do Poder
Executivo, sendo cabível recurso em caso de denegação.
§

1º

No

curso

do

processo

de

naturalização,

o

migrante poderá requerer a tradução ou a adaptação de seu nome
à língua portuguesa.

§ 2º Será mantido cadastro com o nome traduzido ou

adaptado associado ao nome anterior.

Art. 72. No prazo de até um ano após a concessão da

naturalização, deverá o naturalizado comparecer
Justiça Eleitoral para o devido cadastramento.

perante a

Seção III
Dos Efeitos da Naturalização
Art.

73.

A

naturalização

produz

efeitos

publicação no Diário Oficial do ato de naturalização.

após

a

Art. 74. O brasileiro por opção ou o naturalizado

que cumpriu com suas obrigações militares perante país de
nacionalidade anterior fará jus ao Certificado de Dispensa de
Incorporação.
Seção IV
Da Perda da Nacionalidade
Art. 75. O naturalizado perderá a nacionalidade em

razão de condenação transitada em julgado, nos termos do inciso
I do § 4º do art. 12 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O risco de geração de situação de

apatridia será levado em consideração antes da efetivação da
perda da nacionalidade.
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Seção V
Da Reaquisição da Nacionalidade
Art. 76. O brasileiro que, em razão do previsto no
inciso I do § 4º do art. 12 da Constituição Federal, houver

perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá

readquiri-la ou ter o ato que declarou a perda revogado, na
forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo.
CAPÍTULO VIII
DO EMIGRANTE BRASILEIRO
Seção I
Dos Princípios e das Diretrizes
Art. 77. As políticas públicas para os emigrantes

observarão os seguintes princípios e diretrizes:

I – proteção e prestação de assistência consular por

meio das representações do Brasil no exterior;
entre

II – promoção de condições de vida digna, por meio,

outros,

prestação

de

da

facilitação

serviços

do

consulares

registro

consular

relativos

às

e

da

áreas

de

educação, saúde, trabalho, previdência social e cultura;

III – promoção de estudos e pesquisas sobre os

emigrantes e as comunidades de brasileiros no exterior, a fim
de subsidiar a formulação de políticas públicas nessa área;

IV – atuação diplomática, nos âmbitos bilateral,

regional e multilateral, em defesa dos direitos do emigrante
brasileiro, conforme o direito internacional;

V – ação governamental integrada, com a participação

de órgãos do governo implicados nas áreas temáticas mencionadas
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nos incisos I, II, III e IV, visando a assistir as comunidades
brasileiras no exterior; e
VI

–

esforço

permanente

de

desburocratização,

atualização e modernização do sistema de atendimento, com o
objetivo de aprimorar a assistência ao emigrante.
políticas

Parágrafo

públicas,

único.

Com

vistas

deverá

ser

à

formulação

produzida

de

informação

quantitativa e qualitativa, de forma sistemática, sobre os
migrantes, com a criação de um banco de dados.
Seção II
Dos Direitos do Emigrante

Art. 78. Todo emigrante que decida retornar ao Brasil

com ânimo de residência poderá introduzir no País, com isenção

de direitos de importação e de taxas aduaneiras, os bens novos
ou

usados

que

um

viajante,

em

compatibilidade

com

as

circunstâncias de sua viagem, puder destinar para seu uso ou

consumo pessoal e profissional, sempre que, por sua quantidade,
natureza ou variedade, não permitam presumir importação ou
exportação com fins comerciais ou industriais.

Art. 79. Em caso de ameaça à paz social e à ordem

pública por grave ou iminente instabilidade institucional ou
de calamidade de grande proporção na natureza, deverá ser
prestada

especial

assistência

ao

representações brasileiras no exterior.
Art.

80.

O

tripulante

emigrante

brasileiro

pelas

contratado

por

embarcação ou armadora estrangeira, de cabotagem ou a longo
curso

e

com

sede

ou

filial

no

Brasil,

que

explore

economicamente o mar territorial e a costa brasileira terá
direito a seguro a cargo do contratante, válido para todo o
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período da contratação, conforme o disposto no Registro de
Embarcações Brasileiras - REB, contra acidente de trabalho,

invalidez total ou parcial ou morte, sem prejuízo de benefícios
de apólice mais favorável vigente no exterior.
CAPÍTULO IX
DAS MEDIDAS DE COOPERAÇÃO
Seção I
Da Extradição
Art.

81.

A

extradição

é

medida

de

cooperação

internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, pela

qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem
recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução
de processo penal em curso.

§ 1º A extradição será requerida por via diplomática

ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim.

§ 2º A extradição e sua rotina de comunicação serão

realizadas

coordenação

pelo

com

órgão
as

competente

autoridades

do

Poder

judiciárias

Executivo
e

em

policiais

competentes.

Art. 82. Não se concederá a extradição quando:

I – o indivíduo cuja extradição é solicitada ao

Brasil for brasileiro nato;

II – o fato que motivar o pedido não for considerado

crime no Brasil ou no Estado requerente;

III – o Brasil for competente, segundo suas leis,

para julgar o crime imputado ao extraditando;

IV – a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão

inferior a dois anos;
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V – o extraditando estiver respondendo a processo ou

já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo
fato em que se fundar o pedido;

VI – a punibilidade estiver extinta pela prescrição,

segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente;

VII – o fato constituir crime político ou de opinião;

VIII – o extraditando tiver de responder, no Estado

requerente, perante tribunal ou juízo de exceção; ou

IX – o solicitante for beneficiário de refúgio, nos

termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, ou de asilo
territorial.
impedirá

§ 1º A previsão constante do inciso VII do caput não
a

extradição

quando

o

fato

constituir,

principalmente, infração à lei penal comum ou quando o crime

comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal.
§ 2º Caberá à autoridade judiciária competente a

apreciação do caráter da infração.

§ 3º Para determinação da incidência do disposto no

inciso

I,

será

nacionalidade

por

observada,

nos

naturalização,

gerador da extradição.

casos

a

de

aquisição

anterioridade

do

de

fato

§ 4º O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de

considerar crime político o atentado contra chefe de Estado ou

quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade,
crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo.
§

5º

Admite-se

a

extradição

de

brasileiro

naturalizado, nas hipóteses previstas na Constituição Federal.
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Art. 83. São condições para concessão da extradição:

I – ter sido o crime cometido no território do Estado

requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais
desse Estado; e

II – estar o extraditando respondendo a processo

investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas

autoridades judiciárias do Estado requerente à pena de privação
de liberdade.
na

Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado

extradição

formalização
diplomática

poderá,

do

ou

pedido

por

previamente

ou

extradicional,

meio

de

conjuntamente
requerer,

autoridade

central

com

por

do

a

via

Poder

Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a
executoriedade da medida de extradição que, após exame da

presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos
nesta Lei ou em convenção ou tratado internacional, deverá
representar

à

autoridade

judicial

previamente o Ministério Público Federal.

competente,

ouvido

§ 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter

informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado,

podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica
ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.
§

2º

O

pedido

de

prisão

cautelar

poderá

ser

transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil

por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização
Internacional

de

Polícia

Criminal

-

INTERPOL

no

País,

devidamente instruído com a documentação comprobatória da

existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro,
e,
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internacional, com a promessa de reciprocidade recebida por
via diplomática.

§ 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de

extradição

será

competente.
convenção

§

ou

4º

Na

encaminhado
ausência

tratado

à

de

autoridade

disposição

internacional,

o

judiciária

específica

Estado

em

estrangeiro

deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de sessenta

dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão
do extraditando.

§ 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado

no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em
liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar
pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente
requerida.

§ 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o

julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à
legalidade do pedido de extradição.
Art.

85.

Quando

mais

de

um

Estado

requerer

a

extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá preferência
o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida.

§ 1º Em caso de crimes diversos, terá preferência,

sucessivamente:

I – o Estado requerente em cujo território tenha

sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira;
entrega

do

idêntica;
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III – o Estado de origem, ou, em sua falta, o

domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos.

§ 2º Nos casos não previstos nesta Lei, o órgão

competente do Poder Executivo decidirá sobre a preferência do
pedido, priorizando o Estado requerente que mantiver tratado
de extradição com o Brasil.

§ 3º Havendo convenção ou tratado internacional com

algum dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas no que
diz respeito à preferência de que trata este artigo.
Art.

Ministério

86.

Público,

O

Supremo

poderá

Tribunal

autorizar

Federal,

prisão

ouvido

albergue

o

ou

domiciliar ou determinar que o processo de extradição seja

respondido em liberdade, com retenção do documento de viagem
ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da
extradição

ou

considerando

a

a

entrega

situação

do

extraditando,

administrativa

antecedentes e as circunstâncias do caso.
Art.

87.

O

se

extraditando

pertinente,

migratória,

poderá

os

entregar-se

voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare
expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido
de que tem direito ao processo judicial de extradição e à

proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será
decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 88. Todo pedido que possa originar processo de

extradição em face de Estado estrangeiro deverá ser encaminhado
ao órgão competente do Poder Executivo diretamente pelo órgão

do Poder Judiciário responsável pela decisão ou pelo processo
penal que a fundamenta.
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§ 1º Compete a órgão do Poder Executivo o papel de

orientação, de informação e de avaliação dos elementos formais
de

admissibilidade

dos

processos

encaminhamento ao Estado requerido.
§

2º

Compete

aos

órgãos

do

preparatórios
sistema

de

para

Justiça

vinculados ao processo penal gerador de pedido de extradição
a apresentação de todos os documentos, manifestações e demais
elementos

necessários

para

o

inclusive suas traduções oficiais.
§

3º

O

pedido

deverá

processamento
ser

do

instruído

pedido,

com

cópia

autêntica ou com o original da sentença condenatória ou da

decisão penal proferida, conterá indicações precisas sobre o

local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso

e a identidade do extraditando e será acompanhado de cópia dos
textos

legais

prescrição.

sobre

o

crime,

a

competência,

a

pena

e

a

§ 4º O encaminhamento do pedido para extradição ao

órgão competente do Poder Executivo confere autenticidade aos
documentos.

Art. 89. O pedido de extradição originado de Estado

estrangeiro

será

recebido

pelo

órgão

competente

do

Poder

Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais
de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em convenção ou

tratado internacional, encaminhado à autoridade judiciária

competente.

Parágrafo único. Não preenchidos os pressupostos de

que trata o caput, o pedido será arquivado mediante decisão
fundamentada, sem prejuízo de renovação do pedido, devidamente
instruído, uma vez superado o óbice apontado.
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Art.

90.

Nenhuma

extradição

será

concedida

sem

prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sua
legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão.

Art. 91. Ao receber o pedido, o relator designará

dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme
o caso, dar-lhe-á curador ou advogado, se não o tiver, contado
da data do interrogatório o prazo de dez dias para a defesa.

§ 1º A defesa versará sobre a identidade da pessoa

reclamada,

defeito

de

forma

de

ilegalidade da extradição.

documento

apresentado

ou

§ 2º Não estando o processo devidamente instruído,

o Tribunal, a requerimento do órgão do Ministério Público
Federal

correspondente,

poderá

diligência para suprir a falta.
§

Ministério

3º

Para

Público

suprir

Federal

a

converter

falta

terá

o

julgamento

referida

prazo

no

§

2º,

improrrogável

em
o

de

sessenta dias, decorridos os quais o pedido será julgado
independentemente da diligência.

§ 4º O prazo referido no § 3º será contado da data

de notificação à missão diplomática do Estado requerente.
Art.

92.

Julgada

procedente

a

extradição

e

autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo,
será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente,
que, no prazo de sessenta dias da comunicação, deverá retirar
o extraditando do território nacional.
Art.

93.

Se

o

Estado

requerente

não

retirar

o

extraditando do território nacional no prazo previsto no art. 92,
será ele posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas
aplicáveis.
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Art. 94. Negada a extradição em fase judicial, não

se admitirá novo pedido baseado no mesmo fato.
Art.

95.

Quando

o

extraditando

estiver

sendo

processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime
punível com pena privativa de liberdade, a extradição será
executada

somente

cumprimento
antecipada

da

pelo

depois

pena,

da

conclusão

ressalvada

Poder

do

hipótese

Judiciário

transferência de pessoa condenada.

ou

processo

ou

do

determinada

a

de

liberação

§ 1º A entrega do extraditando será igualmente adiada

se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude
de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial.
§

2º

A

entrega

do

extraditando

poderá

ser

imediatamente efetivada, ainda que responda a processo penal

ou tenha sido condenado no Brasil por infração penal de menor
potencial ofensivo.

Art. 96. Não será efetivada a entrega do extraditando

sem que o Estado requerente assuma o compromisso de:

I – não ser o extraditando preso nem processado por

fato anterior ao pedido de extradição;

II – computar o tempo de prisão que, no Brasil, foi

imposta por força da extradição;

III – comutar a pena corporal, perpétua ou de morte

em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de
cumprimento de trinta anos;
IV

–

não

ser

o

extraditando

entregue,

consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame;

sem

V – não considerar qualquer motivo político para

agravar a pena; e
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VI – não ser o extraditando submetido a tortura ou

a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.
Art. 97. A entrega do extraditando, de acordo com as

leis brasileiras e respeitado o direito de terceiro, será feita
com os objetos e instrumentos do crime encontrados em seu
poder.
neste

Parágrafo único. Os objetos e instrumentos referidos

artigo

poderão

entrega do extraditando.

ser

entregues

independentemente

da

Art. 98. O extraditando que, depois de entregue ao

Estado requerente, escapar à ação da Justiça e homiziar-se no
Brasil, ou por ele transitar, será detido mediante pedido feito
diretamente por via diplomática ou pela Interpol e, de novo,
entregue sem outras formalidades.

Art. 99. Salvo motivo de ordem pública, poderá ser

permitido o trânsito, pelo órgão competente do Poder Executivo,
no

território

nacional,

estrangeiro,

bem

apresentação

de

medida.

como

o

de

pessoa

da

documento

extraditada

respectiva

comprobatório

por

guarda,
de

Estado

mediante

concessão

da

Seção II
Da Transferência de Execução da Pena
Art. 100. Nas hipóteses em que couber solicitação de

extradição

executória,

a

autoridade

competente

poderá

solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena,
desde que preservado o princípio do non bis in idem.

Parágrafo único. Além das hipóteses previstas no

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

a transferência de execução da pena será possível quando:
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I

–

o

condenado

em

território

estrangeiro

for

nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no
Brasil;

II – a sentença tiver transitado em julgado;

para

III – a duração da condenação a cumprir ou que restar

cumprir

for

de,

pelo

menos,

um

ano,

apresentação do pedido ao Estado da condenação;
IV

–

os

fatos

que

originaram

na

a

data

de

condenação

constituírem infração penal perante a lei de ambas as partes; ou
V - houver tratado ou por reciprocidade.

Art. 101. O pedido de transferência de execução da
pena de estado estrangeiro será requerido por via diplomática
ou por via de autoridades centrais.

§ 1º O pedido será recebido por órgão competente do

Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos

formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em convenção
ou tratado internacional, encaminhado ao Superior Tribunal de
Justiça para decisão quanto à homologação.

§ 2º Não preenchidos os pressupostos de que trata o

§ 1º, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada,
sem prejuízo de renovação do pedido, devidamente instruído,
uma vez superado o óbice apontado.

Art. 102. A forma do pedido de transferência de

execução da pena e a de seu processamento serão definidas por
regulamento.

Parágrafo único. Nos casos previstos nesta Seção, a

execução penal será de competência da Justiça Federal.
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Seção III
Da Transferência de Pessoas Condenadas
Art. 103. A transferência da pessoa condenada poderá
ser

concedida

quando

o

pedido

se

fundamentar

internacional ou houver promessa de reciprocidade.

em

tratado

§ 1º O condenado no território nacional poderá ser

transferido para o seu país de nacionalidade ou país que tiver
residência habitual ou vínculo pessoal, a fim de cumprir a
pena

a

ele

imposta

pelo

Estado

brasileiro

por

sentença

transitada em julgado, necessitando expressar seu interesse em
ser transferido ao Brasil ou ao seu Estado de nacionalidade.

§ 2º A transferência da pessoa condenada no Brasil

pode ser aplicada conjuntamente com a aplicação de medida de

impedimento de reingresso em território nacional, na forma de
regulamento.

Art. 104. A transferência de pessoa condenada será

possível quando:

I - o condenado no território de uma das Partes for

nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no
território da outra Parte que justifique a transferência;
II – a sentença tiver transitado em julgado;

para

III – a duração da condenação a cumprir ou que restar

cumprir

for

de,

pelo

menos,

um

ano,

apresentação do pedido ao Estado da condenação;
IV

–

os

fatos

que

originaram

na

a

data

de

condenação

constituírem infração penal perante a lei de ambos os Estados;

V – houver manifestação de vontade do condenado ou

de seu representante, quando for necessário; e

VI – houver concordância de ambos os Estados.
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Art. 105. A forma do pedido de transferência de

pessoa

condenada

e

regulamento.

seu

processamento

serão

definidos

por

§ 1º Nos casos previstos nesta Seção, a execução

penal será de competência da Justiça Federal.
§

2º

Não

se

inadmitida a extradição.

procederá

a

transferência

quando

§ 3º Compete ao Superior Tribunal de Justiça a

homologação da sentença dos casos previstos nesta Seção.
CAPÍTULO X
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 106. Regulamento disporá sobre o procedimento

de apuração e de processamento das infrações administrativas
e a fixação e a atualização das multas, em observância ao
disposto nesta Lei.
neste

Art. 107. As infrações administrativas previstas

Capítulo

próprio,

serão

assegurados

o

apuradas

em

processo

contraditório

e

a

observadas as disposições desta Lei.
infrações

§

1º

O

cometimento

importará

simultâneo

cumulação

das

administrativo

ampla

de

duas

sanções

defesa
ou

e

mais

cabíveis,

respeitados os limites estabelecidos nos incisos V e VI do
art. 108.
excesso

§ 2º A multa atribuída por dia de atraso ou por

de

permanência

poderá

ser

convertida

em

redução

equivalente do período de autorização de estada para o visto
de visita, em caso de nova entrada no País.

Art. 108. O valor das multas tratadas neste Capítulo

considerará:
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I – as hipóteses individualizadas nesta Lei;

II – a condição econômica do infrator, a reincidência

e a gravidade da infração;

III – a atualização periódica conforme estabelecido

em regulamento;

IV – o valor mínimo individualizável de R$ 100,00

(cem reais);

V – o valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e o

máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para infrações cometidas
por pessoa física;

VI – o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) e o

máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para infrações
cometidas por pessoa jurídica, por ato infracional.

Art. 109. Constitui infração, sujeitando o infrator

às seguintes sanções:
I

–

autorizado:

entrar

em

território

nacional

sem

estar

Sanção: deportação, caso não saia do País ou não

regularize a situação migratória no prazo fixado;
depois

II – permanecer o imigrante em território nacional

de

migratória:

esgotado

o

prazo

legal

de

sua

documentação

Sanção: multa por dia de excesso e deportação, caso

não saia do País ou não regularize a situação migratória no
prazo fixado;
prazo

de

III – deixar o imigrante de se registrar, dentro do
noventa

dias

do

ingresso

obrigatória a identificação civil:

no

País,

quando

for

Sanção: multa;
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IV – deixar o imigrante de se registrar, para efeito

de autorização de residência temporária ou permanente, dentro

do prazo de trinta dias, quando orientado a fazê-lo pelo órgão
competente:

Sanção: multa por dia de atraso;

V – transportar para o Brasil pessoa que esteja sem

documentação migratória regular:

Sanção: multa por migrante transportado;

VI – deixar a empresa transportadora de atender a

compromisso de manutenção ou de promoção da saída do território

nacional de quem tenha sido autorizado a ingresso condicional
no Brasil por não possuir a devida documentação migratória:
Sanção: multa.

VII - furtar-se ao controle migratório, na entrada

ou saída do território nacional.
Sanção: multa.

pedido

Art. 110. As penalidades aplicadas serão objeto de

de

reconsideração

e

de

recurso,

nos

termos

de

regulamento.

Parágrafo único. Serão respeitados o contraditório,

a ampla defesa e a garantia de recurso, assim como a situação
de hipossuficiência do imigrante.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.

111.

Esta

Lei

não

prejudica

direitos

e

obrigações estabelecidos por acordos internacionais vigentes

no Brasil e que sejam mais benéficos ao residente em Município

fronteiriço e ao migrante, em particular os acordos firmados
no âmbito do Mercosul.
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Art.

112.

As

autoridades

brasileiras

serão

tolerantes quanto ao uso do idioma do residente em Município
fronteiriço e do imigrante quando eles se dirigirem a órgãos
ou

repartições

públicas

para

reclamar

benefícios decorrentes desta Lei.

ou

reivindicar

os

Art. 113. Os emolumentos consulares são fixados de

conformidade com a Tabela anexa a esta Lei.

§ 1º Os valores dos emolumentos consulares poderão

ser ajustados pelo órgão competente da administração pública
federal, de forma a preservar

o interesse nacional ou a

assegurar a reciprocidade de tratamento.
de:

de

§ 2º Não serão cobrados emolumentos pela concessão
I – vistos diplomáticos, oficiais e de cortesia; e

II – vistos em passaportes diplomáticos, oficiais ou

serviço,

tratamento

brasileiro.

a

ou

equivalentes,

portadores

de

mediante

documento

reciprocidade

de

viagem

de

similar

§ 3º Não serão cobrados taxas e emolumentos pela

concessão de vistos ou para a obtenção de documentos para

regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis
e indivíduos em condição de hipossuficiência econômica.
§

4º

São

considerados

grupos

vulneráveis

os

solicitantes de refúgio, os requerentes de visto humanitário,
as vítimas de tráfico de pessoas, as vítimas de trabalho

escravo, os migrantes em cumprimento de pena ou que respondem
criminalmente em liberdade e os menores desacompanhados.
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para

Art. 114. Regulamento poderá estabelecer competência

órgãos

do

Poder

Executivo

específicos desta Lei.

disciplinarem

aspectos

Art. 115. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro

de 1940 - Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte
art. 232-A:

“Art. 232-A. Promover, por qualquer meio,

com o fim de obter vantagem econômica, a entrada
ilegal de estrangeiro em território nacional ou de
brasileiro em país estrangeiro:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e

multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem promover,

por qualquer meio, com o fim de obter vantagem
econômica,
nacional

a

saída

para

estrangeiro.

de

estrangeiro

ingressar

do

ilegalmente

território
em

país

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um

terço se:

I – o crime é cometido com violência; ou
II

–

a

vítima

desumana ou degradante.

é

submetida

a

condição

§ 3º A pena prevista para o crime será

aplicada sem prejuízo da correspondente às infrações
conexas.”

Art. 116. Revogam-se as expulsões decretadas antes

de 5 de outubro de 1988.
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Executivo

Parágrafo
disporá

único.

sobre

O

os

órgão

competente

critérios

para

do

Poder

revogação

e

escalonamento da vigência das medidas expulsórias decretadas
após 5 de outubro de 1988.

Art. 117. O Conselho Nacional de Migração, vinculado

ao Ministério do Trabalho, é o órgão responsável pela regulação
e coordenação das políticas públicas relacionadas à imigração
laboral.

Parágrafo

representação

único.

isonômica

A

entre

composição,
governo,

respeitada

a

trabalhadores,

empregadores e representantes da sociedade civil, a estrutura
e o funcionamento do Conselho Nacional de Migração serão
fixados em regulamento.

Nacional

Art.

de

118.

O

Estrangeiros

documento

Nacional Migratório.

passa

a

conhecido

ser

por

Registro

denominado

Registro

Art. 119. Será concedida a residência aos imigrantes

que, tendo ingressado no território nacional até 6 de julho de
2016, assim o requeiram no prazo de um ano após o início de

sua vigência, independentemente de sua situação migratória
prévia.

§ 1º Os imigrantes que requererem residência estarão

isentos do pagamento de multas e de quaisquer outras taxas,
além das previstas no art. 113 desta Lei.
§

2º

Regularização

O

Poder

Migratória,

Executivo

com

metas

editará
e

um

Plano

indicadores

para

de
o

efetivo cumprimento dos benefícios concedidos na forma do caput

deste artigo.
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§

3º

O

imigrante

com

processo

de

regularização

imigratória em tramitação poderá optar por ser beneficiado por
esta Lei.

§ 4º A autorização de residência prevista neste

artigo não implica anistia penal e não impede o processamento
de medidas de expulsão e cooperação jurídica relativas a atos
cometidos pelo solicitante a qualquer tempo.

§ 5º Não poderão receber a autorização de residência

prevista neste artigo as pessoas cuja estada no território
nacional tenha como fundamento visto oficial ou diplomático.

§ 6º A autorização de residência será revogada se,

a qualquer tempo, verificar-se a falsidade das informações

prestadas pelo imigrante.

§ 7º O processo de revogação de residência observará

as garantias de ampla defesa e contraditório, podendo ser
iniciado de ofício por autoridade competente do Poder Executivo
federal ou mediante representação fundamentada, assegurado o

prazo para recurso de sessenta dias contado da notificação da
decisão, observadas as regras gerais de revogação constantes
desta Lei.

§ 8º O procedimento referente ao requerimento de

autorização de residência referido no caput será realizado em

única etapa, consistente na apresentação de requerimento, da
documentação

complementar,

da

coleta

biométrica e da efetivação de registro.

de

identificação

Art. 120. O visto emitido até a data de início de

vigência desta Lei poderá ser utilizado até a data prevista de
expiração de sua validade, podendo ser transformado ou ter seu
prazo de estada prorrogado, nos termos do regulamento.
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Art. 121. A Política Nacional de Migrações, Refúgio

e Apatridia terá a finalidade de coordenar e articular ações

setoriais implementadas pelo Poder Executivo federal em regime
de cooperação com os Estados, Distrito Federal, Municípios,
com

participação

organismos

de

organizações

internacionais

regulamento.
definir

e

da

entidades

sociedade

privadas,

civil,

conforme

§ 1º Ato normativo do Poder Executivo federal poderá

sua

funcionamento.

estratégia

de

coordenação,

objetivos

e

§ 2º Ato normativo do Poder Executivo federal poderá

estabelecer

planos

nacionais

e

outros

instrumentos

para

efetivação dos objetivos desta Lei e a coordenação entre órgãos
e colegiados setoriais.
Art.

122.

Na

aplicação

desta

Lei,

devem

ser

observadas as disposições da Lei nº 9.474, de 22 de julho de
1997, nas situações que envolvam refugiados e solicitantes de
refúgio.

Art.

123.

A

aplicação

desta

Lei

não

impede

o

tratamento mais favorável assegurado por tratado em que a
República Federativa do Brasil seja parte.

Art. 124. Ninguém será privado de sua liberdade, por

razões migratórias, exceto nos casos previstos nesta Lei.
Art. 125. Revogam-se:

I – a Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949; e

II – a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 -

Estatuto do Estrangeiro.
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Art. 126. Esta Lei entra em vigor após decorridos

cento e oitenta dias de sua publicação oficial.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de dezembro de 2016.

RODRIGO MAIA
Presidente
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ANEXO
Tabela de Emolumentos e Taxas
(Art. 113 do Projeto de Lei n ° 2.516, de 2015)

Grupo

Subgrupo

Número de
Emolumento

Natureza do
Emolumento

Valor

100 – Documentos
de viagem

110 – Passaporte
comum

110.3

Concessão de
passaporte
biométrico

R$ – Ouro 80,00

R$ – Ouro 160,00

100 – Documentos
de viagem

110 – Passaporte
comum

110.4

Concessão de
passaporte
biométrico sem
apresentação do
documento anterior

100 – Documentos
de viagem

120 – Passaporte
diplomático

120.1

Concessão

Gratuito

100 – Documentos
de viagem

130 – Passaporte
oficial

130.1

Concessão

Gratuito

Gratuito

100 – Documentos
de viagem

140 – Passaporte de
emergência

140.1

Concessão em
situação excepcional
(art. 13 do Decreto
nº 5.978/2006 –
RDV)

100 – Documentos
de viagem

150 – Passaporte
para estrangeiro

150.3

Concessão de
passaporte
biométrico

R$ – Ouro 80,00

R$ – Ouro 160,00

100 – Documentos
de viagem

150 – Passaporte
para estrangeiro

150.4

Concessão de
passaporte
biométrico sem
apresentação do
documento anterior

100 – Documentos
de viagem

160 – Laissez-passer

160.3

Concessão de
laissez-passer
biométrico

R$ – Ouro 80,00

160.4

Concessão de
laissez-passer
biométrico sem
apresentação do
documento anterior

R$ – Ouro 160,00

100 – Documentos
de viagem
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100 – Documentos
de viagem

170 – Autorização de
retorno ao Brasil

170.1

Concessão

Gratuito

100 – Documentos
de viagem

180 – Carteira de
matrícula consular

180.1

Concessão

Gratuito

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

220 – Visto de visita

220.1

Concessão ou
renovação do prazo
de entrada

R$ – Ouro 80,00

211.1

Concessão ou
renovação do prazo
de entrada

R$ – Ouro 100,00

220.2

Concessão ou
renovação do prazo
de entrada
(reciprocidade –
Austrália)

R$ – Ouro 120,00

220.3

Concessão ou
renovação do prazo
de entrada
(reciprocidade –
Angola)

R$ – Ouro 100,00

230.1

VITEM I – Concessão
ou renovação do
prazo de entrada –
Pesquisa, ensino ou
extensão acadêmica

R$ – Ouro 100,00

R$ – Ouro 100,00

Gratuito

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário
(de 0 a R$ ouro
1.000,00)

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

220 – Visto de visita
(de 0 a R$ ouro
1.000,00)

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

220 – Visto de visita
(de 0 a R$ ouro
1.000,00)

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

230.2

VITEM II –
Concessão ou
renovação do prazo
de estada –
Tratamento de
saúde

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

230.3

VITEM III –
Concessão ou
renovação do prazo
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de estada – Acolhida
humanitária

laissez-passer
brasileiro
200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro
200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)
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230.4

VITEM IV –
Concessão ou
renovação do prazo
de estada – Estudo

R$ – Ouro 100,00

230.5

VITEM V –
Concessão ou
renovação do prazo
de estada –
Trabalho

R$ – Ouro 100,00

230.6

VITEM VI –
Concessão ou
renovação do prazo
de estada –

R$ – Ouro 80,00

Férias-trabalho –
Nova Zelândia

230.7

VITEM VII –
Concessão ou
prorrogação do
prazo de estada –
Atividades religiosas
e serviço voluntário

R$ – Ouro 100,00

230.8

VITEM VIII –
Concessão ou
prorrogação do
prazo de estada –
Investimentos ou
atividade de
relevância
econômica,
científica,
tecnológica ou
cultural

R$ – Ouro 100,00

230.9

VITEM IX –
Concessão ou
prorrogação do
prazo de estada –
Reunião familiar

R$ – Ouro 100,00
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200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

230.10

VITEM X –
Concessão ou
prorrogação do
prazo de estada –
Acordos
internacionais

R$ – Ouro 100,00

R$ – Ouro 100,00

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

230.11

VITEM XI –
Concessão ou
prorrogação do
prazo de estada –
Casos definidos em
regulamento

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

230.65

VICAM – Visto
temporário de
capacitação médica

R$ – Ouro 0,00

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

230.66

VICAM – Visto
temporário para
dependente de
portador de VICAM

R$ – Ouro 0,00

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

220 – Visto de visita
(de 0 a R$ ouro
1.000,00)

220.4

VIVIS – Concessão
(reciprocidade –
Argélia)

R$ – Ouro 85,00

220.5

VIVIS – Concessão
(reciprocidade –
Estados Unidos)

R$ – Ouro 160,00

230.12

VITEM IV –
Concessão
(reciprocidade –
Estados Unidos)

R$ – Ouro 160,00

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro
200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro
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220 – Visto de visita
(de 0 a R$ ouro
1.000,00)

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)
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200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro
200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

220 – Visto de visita
(de 0 a R$ ouro
1.000,00)

300 – Atos de
registro civil

VITEM I e VII

230 – Visto
temporário (de 0 a
R$ ouro 1.000,00)

230.14

VITEM II, V, VIII, IX e
XI (reciprocidade –
Estados Unidos)

R$ – Ouro 290,00

230.15

VITEM IV –
Concessão
(reciprocidade –
Reino Unido)

R$ – Ouro 465,00

220.6

VIVIS – Concessão
(reciprocidade –
China)

R$ – Ouro 115,00

230.16

Visto temporário –
Validade superior a
180 dias
(reciprocidade –
Reino Unido)

R$ – Ouro 215,00

310 – Registro de
nascimento e
expedição da
respectiva certidão

Gratuito

300 – Atos de
registro civil

320 – Celebração de
casamento

320.1

Registro de
casamento realizado
fora da repartição
consular e
expedição da
respectiva certidão

300 – Atos de
registro civil

320 – Celebração de
casamento

320.2

Celebração de
casamento na
repartição consular
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R$ – Ouro 250,00

(reciprocidade –
Estados Unidos)

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

200 – Visto em
documento de
viagem
estrangeiro ou
laissez-passer
brasileiro

230.13

R$ – Ouro 20,00

Gratuito
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e expedição da
respectiva certidão
300 – Atos de
registro civil

330 – Registro de
óbito e expedição da
respectiva certidão

Gratuito

300 – Atos de
registro civil

340 – Outros atos do
registro civil e
expedição da
respectiva certidão

Gratuito

300 – Atos de
registro civil

350 – Certidões
adicionais dos atos
do registro civil

R$ – Ouro 5,00
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400 – Atos
notariais

410 –
Reconhecimento de
assinatura ou
legalização de
documento não
passado na
repartição consular

400 – Atos
notariais

410 –
Reconhecimento de
assinatura ou de
legalização de
documento não
passado na
repartição consular

400 – Atos
notariais

410 –
Reconhecimento de
assinatura ou de
legalização de
documento não
passado na
repartição consular

410.1

Quando destinado à
cobrança de
pensões do Estado,
vencimentos de
serviço público, para
efeitos de saque do
Fundo de Garantia
do Tempo de
Serviço (FGTS)
mediante termo de
compromisso com a
Caixa Econômica
Federal, por
aposentadoria ou,
ainda, por reforma

Gratuito

410.2

Quando destinado a
documentos
escolares, para cada
documento e até o
máximo de 3 (três)
documentos
relativos à mesma
pessoa

R$ – Ouro 5,00

410.3

Quando destinado a
documentos
escolares, havendo
mais de 3 (três)
documentos
relativos à mesma
pessoa, os
documentos
poderão ser
reunidos em maço e

R$ – Ouro 15,00

Parte integrante do Avulso do SCD nº 7 de 2016.
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feita uma única
legalização

410.4

Quando destinado a
outros documentos
não mencionados
anteriormente, do
nº 410.1 ao nº
410.3: para cada
documento, na
assinatura que não
seja repetida, ou
pela legalização do
reconhecimento
notarial

R$ – Ouro 20,00

400 – Atos
notariais

410 –
Reconhecimento de
assinatura ou de
legalização de
documento não
passado na
repartição consular

410.5

Quando destinado a
outros documentos
não mencionados
anteriormente, do
nº 410.1 ao nº
410.4, e se houver
mais de 3 (três)
documentos, do
interesse da mesma
pessoa física ou
jurídica, já reunidos
em maço e com
reconhecimento
notarial, a
legalização será
feita mediante o
reconhecimento da
firma do notário

R$ – Ouro 60,00

400 – Atos
notariais

420 – Pública forma

420.1

Pública forma:
documento escrito
em idioma nacional

Ver Detalhar

420.2

Pública forma:
documento escrito
em idioma
estrangeiro

Ver Detalhar

430.1

Para cada
documento copiado
na repartição (se o
documento for
escrito em idioma
nacional)

R$ – Ouro 10,00

400 – Atos
notariais

400 – Atos
notariais

400 – Atos
notariais
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410 –
Reconhecimento de
assinatura ou de
legalização de
documento não
passado na
repartição consular

420 – Pública forma

430 – Autenticação
de cópias de
documentos
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400 – Atos
notariais

400 – Atos
notariais

430 – Autenticação
de cópias de
documentos

400 – Atos
notariais

430 – Autenticação
de cópias de
documentos

400 – Atos
notariais

440 – Procurações
ou
substabelecimentos,
lavrados nos livros
da repartição
consular, incluído o
primeiro traslado

400 – Atos
notariais
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430 – Autenticação
de cópias de
documentos

440 – Procurações
ou
substabelecimentos,
lavrados nos livros
da repartição
consular, incluído o
primeiro traslado

430.2

Para cada
documento copiado
fora da repartição
(se o documento for
escrito em idioma
nacional)

R$ – Ouro 5,00

430.3

Para cada
documento copiado
na repartição (se o
documento for
escrito em idioma
estrangeiro)

R$ – Ouro 15,00

430.4

Para cada
documento copiado
fora da repartição
(se o documento for
escrito em idioma
estrangeiro)

R$ – Ouro 10,00

440.1

Para cobrança ou
cessação do
pagamento de
pensões do Estado,
vencimentos de
serviço público,
aposentadoria ou
reforma

R$ – Ouro 5,00

440.2

Para os demais
efeitos que não os
mencionados no nº
440.1, por
outorgante (cobrado
apenas um
emolumento
quando os
outorgantes forem:
marido e mulher;
irmãos e coherdeiros para o
inventário e herança
comum; ou
representantes de
universidades,
cabido, conselho,
irmandade,
confraria, sociedade
comercial, científica,

R$ – Ouro 20,00
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ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

383

66

literária, ou
artística)

400 – Atos
notariais

440 – Procurações
ou
substabelecimentos,
lavrados nos livros
da repartição
consular, incluído o
primeiro traslado

400 – Atos
notariais

440 – Procurações
ou
substabelecimentos,
lavrados nos livros
da repartição
consular, incluído o
primeiro traslado

440.4

No caso do nº 440.2
(por segundo
traslado de
procuração ou
substabelecimento)

400 – Atos
notariais

450 – Sucessão

450.1

Lavratura de
testamento público

R$ – Ouro 30,00

450.2

Termo de aprovação
de testamento
cerrado e respectiva
certidão

R$ – Ouro 20,00

460.1

Escritura tomada
por termo no livro
de escrituras e
registros de títulos e
documentos da
repartição e
expedição da
respectiva certidão

R$ – Ouro 15,00

460.2

Escritura e registro
de qualquer
contrato e
expedição da
respectiva certidão

Ver Detalhar

460.3

Registro de
quaisquer outros
documentos no livro
de escrituras e
registros de títulos e
documentos da
repartição e
expedição da
respectiva certidão

Ver Detalhar

400 – Atos
notariais

400 – Atos
notariais

460 – Escrituras e
registros de títulos e
documentos

400 – Atos
notariais

460 – Escrituras e
registros de títulos e
documentos

400 – Atos
notariais
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450 – Sucessão

460 – Escrituras e
registros de títulos e
documentos

440.3

No caso do nº 440.1
(por segundo
traslado de
procuração ou
substabelecimento)

R$ – Ouro 5,00

R$ – Ouro 10,00
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400 – Atos
notariais

460 – Escrituras e
registros de títulos e
documentos

460.4

Registro de
quaisquer outros
documentos, em
idioma estrangeiro,
no livro de
escrituras e registros
de títulos e
documentos da
repartição e
expedição da
respectiva certidão

Ver Detalhar

470.1

Por certidões
adicionais dos
documentos
previstos nos grupos
450 e 460

R$ – Ouro 10,00

400 – Atos
notariais

470 – Certidões
adicionais

500 – Atestados ou
certificados
consulares

510 – Certificado de
vida

R$ – Ouro 5,00

500 – Atestados ou
certificados
consulares

520 – Quaisquer
outros atestados,
certificados ou
declarações
consulares, inclusive
o certificado de
residência

R$ – Ouro 15,00

500 – Atestados ou
certificados
consulares

530 – Legalização de
documento
expedido por
autoridade brasileira

R$ – Ouro 5,00

600 – Atos
referentes à
navegação

600 – Atos
referentes à
navegação
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610 – Atos de
navegação –
Diversos

610 – Atos de
navegação –
Diversos

610.1

Registro de
nomeação de
capitão, por
mudança de
comando, e
expedição da
respectiva certidão

R$ – Ouro 20,00

610.10

Registro provisório
de embarcação,
nomeação de
capitão, legalização
da lista de
tripulantes e
expedição do
respectivo
passaporte

R$ – Ouro 100,00
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extraordinário de
autoridade consular
brasileira

600 – Atos
referentes à
navegação

610 – Atos de
navegação –
Diversos

610.11

Isenção quando se
tratar de: (a) navio
com menos de 5
(cinco) anos de
construção; ou (b)
mandado construir
por empresa de
navegação
legalmente
organizada e
funcionando no
Brasil; ou (c)
embarcação
montada ou
desmontada que se
destine à navegação
de cabotagem

600 – Atos
referentes à
navegação

610 – Atos de
navegação –
Diversos

610.12

Visto em diário de
bordo

R$ – Ouro 10,00

610.13

Isenção quando se
tratar de
embarcação
brasileira
procedente da
Argentina e
destinada aos
portos nacionais do
Rio Uruguai, ou de
abertura de diário
de bordo quando do
registro provisório
da embarcação

Gratuito

R$ – Ouro 10,00

R$ – Ouro 10,00

600 – Atos
referentes à
navegação
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610 – Atos de
navegação –
Diversos

600 – Atos
referentes à
navegação

610 – Atos de
navegação –
Diversos

610.2

Ratificação de
movimentação
havida na lista de
tripulantes para
cada tripulante
embarcado ou
desembarcado

600 – Atos
referentes à
navegação

610 – Atos de
navegação –
Diversos

610.3

Averbação na lista
de tripulantes de
alterações de função

Gratuito
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havidas na
tripulação

600 – Atos
referentes à
navegação

600 – Atos
referentes à
navegação

610 – Atos de
navegação –
Diversos

600 – Atos
referentes à
navegação

610 – Atos de
navegação –
Diversos

600 – Atos
referentes à
navegação

610 – Atos de
navegação –
Diversos

600 – Atos
referentes à
navegação
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610 – Atos de
navegação –
Diversos

610 – Atos de
navegação –
Diversos

610.4

Registro de contrato
de afretamento no
livro de escrituras e
registros de títulos e
documentos e
expedição da
respectiva certidão

R$ – Ouro 50,00

610.5

Registro de protesto
marítimo no livro de
escrituras e registros
de títulos e
documentos e
expedição da
respectiva certidão

R$ – Ouro 30,00

610.6

Interrogatório de
testemunha e
expedição do
respectivo traslado
por testemunha

R$ – Ouro 30,00

610.7

Nomeação de perito
e expedição do
respectivo registro
de nomeação, por
perito nomeado

R$ – Ouro 20,00

610.8

Registro de vistoria
da embarcação no
livro de escrituras e
registros de títulos e
documentos e
expedição da
respectiva certidão

R$ – Ouro 30,00

R$ – Ouro 20,00

R$ – Ouro 30,00

600 – Atos
referentes à
navegação

610 – Atos de
navegação –
Diversos

610.9

Registro provisório
de embarcação e
expedição de
certificado
provisório de
propriedade

600 – Atos
referentes à
navegação

620 – Inventário de
embarcação

620.1

De até 200
(duzentas)
toneladas

Parte integrante do Avulso do SCD nº 7 de 2016.
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600 – Atos
referentes à
navegação

620 – Inventário de
embarcação

620.2

De mais de 200
(duzentas)
toneladas

R$ – Ouro 60,00

600 – Atos
referentes à
navegação

630 – Assistência da
autoridade consular
a vistorias de
mercadorias

630.1

A bordo

R$ – Ouro 100,00

600 – Atos
referentes à
navegação

630 – Assistência da
autoridade consular
a vistorias de
mercadorias

630.2

Em terra (quando
permitida essa
assistência pela lei
local)

R$ – Ouro 60,00

630.3

Assistência da
autoridade consular
em venda ou leilão
de mercadoria com
avaria pertencente à
carga de
embarcação (sobre
o preço de venda)

2.0%

630.4

Assistência da
autoridade consular
na arrecadação ou
venda de objetos
pertencentes a
navio ou casco
naufragado (sobre a
avaliação ou venda)

3.0%

640.1

Nacional para
estrangeira,
inclusive o registro e
a recepção em
depósito dos papéis
da embarcação, em
caso de venda da
embarcação: sobre
o preço de venda

0.2%

640.2

De bandeira
estrangeira para
nacional em caso de
compra de
embarcação (título
de inscrição)

0.2%

600 – Atos
referentes à
navegação

600 – Atos
referentes à
navegação

600 – Atos
referentes à
navegação

600 – Atos
referentes à
navegação
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630 – Assistência da
autoridade consular
a vistorias de
mercadorias

630 – Assistência da
autoridade consular
a vistorias de
mercadorias

640 – Mudanças de
bandeira

640 – Mudanças de
bandeira
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600 – Atos
referentes à
navegação

640 – Mudanças de
bandeira

600 – Atos
referentes à
navegação

640 – Mudanças de
bandeira

700 – Isenções de
emolumentos

710 – São isentos de
emolumentos,
inclusive aqueles
relativos à consulta,
os vistos em
documento de
viagem estrangeiro
ou de Organização
de que o Brasil faça
parte

700 – Isenções de
emolumentos

710 – São isentos de
emolumentos,
inclusive aqueles
relativos à consulta,
os vistos em
documento de
viagem estrangeiro
ou de Organização
de que o Brasil faça
parte

700 – Isenções de
emolumentos

710 – São isentos de
emolumentos,
inclusive aqueles
relativos à consulta,
os vistos em
documento de
viagem estrangeiro
ou de Organização
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640.3

Mudança de
bandeira nacional
para estrangeira,
inclusive o registro e
a recepção em
depósito dos papéis
da embarcação, em
caso de
arrendamento:
sobre o preço do
arrendamento anual

0.2%

640.4

Pela mesma
operação do item
630.3, mas de
bandeira estrangeira
para nacional: sobre
o preço de
arrendamento anual

0.2%

710.1

Diplomáticos

Gratuito

710.13

VICOR JO –
Membros da família
olímpica e
paralímpica, atletas
e voluntários
credenciados para o
Rio 2016

Gratuito

Parte integrante do Avulso do SCD nº 7 de 2016.
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de que o Brasil faça
parte

700 – Isenções de
emolumentos

710 – São isentos de
emolumentos,
inclusive aqueles
relativos à consulta,
os vistos em
documento de
viagem estrangeiro
ou de Organização
de que o Brasil faça
parte

710.2

Oficiais

Gratuito

700 – Isenções de
emolumentos

710 – São isentos de
emolumentos,
inclusive aqueles
relativos à consulta,
os vistos em
documento de
viagem estrangeiro
ou de Organização
de que o Brasil faça
parte

710.3

De cortesia

Gratuito

700 – Isenções de
emolumentos

710 – São isentos de
emolumentos,
inclusive aqueles
relativos à consulta,
os vistos em
documento de
viagem estrangeiro
ou de Organização
de que o Brasil faça
parte

710.4

De visita ou
temporário, se
concedidos a
titulares de
passaporte
diplomático ou de
serviço

Gratuito

700 – Isenções de
emolumentos

710 – São isentos de
emolumentos,
inclusive aqueles
relativos à consulta,
os vistos em
documento de
viagem estrangeiro
ou de Organização
de que o Brasil faça
parte

710.5

Regulados por
acordo que conceda
a gratuidade

Gratuito

700 – Isenções de
emolumentos

720 – São isentas de
emolumentos as
legalizações de
cartas de doação a
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Gratuito
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entidades
científicas,
educacionais ou de
assistência social
que não tenham fins
lucrativos ou
quando a isenção for
prevista em acordo

700 – Isenções de
emolumentos

730 – São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

700 – Isenções de
emolumentos

730 – São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

700 – Isenções de
emolumentos

730 – São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

700 – Isenções de
emolumentos

730 – São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

700 – Isenções de
emolumentos

730 – São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

700 – Isenções de
emolumentos

730 – São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte
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730.1

A União, os Estados,
o Distrito Federal e
os Municípios, ou
quando
determinado por
mandado judicial

Gratuito

730.2

Os governos dos
Estados estrangeiros

Gratuito

730.3

As missões
diplomáticas e
repartições
consulares
estrangeiras

Gratuito

730.4

Os funcionários das
missões
diplomáticas e
repartições
consulares
estrangeiras, nos
documentos em que
intervenham em
caráter oficial

Gratuito

730.5

A Organização das
Nações Unidas
(ONU) e suas
agências

Gratuito

730.6

A Organização dos
Estados Americanos
(OEA) e suas
agências

Gratuito
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74

730.7

Os representantes
das Organizações e
agências
mencionadas nos
itens 730.5 e 730.6,
nos documentos em
que intervenham
em caráter oficial

Gratuito

Gratuito

Gratuito

700 – Isenções de
emolumentos

730 – São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

700 – Isenções de
emolumentos

730 – São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

730.8

O Fundo Monetário
Internacional (FMI)
e o Banco
Internacional para
Reconstrução e
Desenvolvimento
(BIRD) e sua agência

700 – Isenções de
emolumentos

730 – São isentos de
pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte

730.9

O Instituto de
Assuntos
Interamericanos

700 – Isenções de
emolumentos

730.1 – São isentos
de pagamento de
emolumentos nos
documentos em que
forem parte: A
União, os Estados, o
Distrito Federal e os
Municípios, ou
quando
determinado por
mandado judicial

Gratuito

700 – Isenções de
emolumentos

740 – É isento de
pagamento de
emolumentos o
alistamento militar

Gratuito

700 – Isenções de
emolumentos

750 – É isento de
pagamento o
reconhecimento de
firma em
autorização de
viagem para menor

Gratuito

700 – Isenções de
emolumentos

760 – Atos notariais
relativos ao
processamento de
documentação para

Gratuito
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75

solicitação do saque
do FGTS no exterior

700 – Isenções de
emolumentos

770 – Legalização
feita gratuitamente,
mediante consulta e
autorização expressa
da SERE

700 – Isenções de
emolumentos

770 – Legalização
feita gratuitamente,
mediante consulta e
autorização expressa
da SERE

770

800 – Geração de
CPF

800 – Geração de
CPF

800

Geração de CPF

Gratuito

800 – Geração de
CPF

800 – Geração de
CPF

800.1

Correção de CPF

Gratuito

Taxa - Procedimento
de autorização de
trabalho.

R$ 100,00

Autorização de
Trabalho
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 87, DE 2016
(nº 165/2015, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal Democrática da Etiópia, assinado
em Adis Abeba, em 23 de abril de 2012.

AUTORIA: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
DOCUMENTOS:
- Texto do projeto de decreto legislativo
- Legislação citada
- Projeto original
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1374580&filename=PDC-165-2015

DESPACHO: À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

Página da matéria

Página 1 de 10

Parte integrante do Avulso do PDS nº 87 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

395

Aprova o texto do Acordo de
Cooperação Técnica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Federal
Democrática da Etiópia, assinado em
Adis Abeba, em 23 de abril de 2012.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1º

Fica

aprovado

o

texto

do

Acordo

de

Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa

do Brasil e o Governo da República Federal Democrática da
Etiópia, assinado em Adis Abeba, em 23 de abril de 2012.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão

do

referido

Acordo,

bem

como

quaisquer

ajustes

complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de dezembro de 2016.

RODRIGO MAIA
Presidente
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Mensagem no 170

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso
VIII, da Constituição, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, interino, o
texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Democrática da Etiópia, assinado em Adis Abeba, em 23 de abril
de 2012.

BCF444FA

*BCF444FA*

Brasília, 27 de maio de 2015.
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Brasília, 18 de Março de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência, para posterior envio ao
Congresso Nacional, o anexo projeto de Mensagem que encaminha o texto do Acordo de
Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Federal Democrática da Etiópia, assinado em Adis Abeba em 23 de abril de 2012,
pelo então Ministro de Estado das Relações Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, e pelo
Vice-Ministro das Finanças e do Desenvolvimento Econômico da Etiópia, Ahmed Shide.
2.
O referido Acordo é o primeiro instrumento assinado entre os dois países no
campo da cooperação técnica e estabelece como compromisso principal promover a
cooperação técnica nas áreas consideradas prioritárias pelas Partes.

4.
A assinatura do referido Acordo está em consonância com a promoção do
desenvolvimento por meio da cooperação técnica bilateral e da aproximação entre os países
em desenvolvimento, em especial na África.
5.
À luz do exposto e com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do
Congresso Nacional, em conformidade com o Artigo 84, inciso VIII, combinado com o
Artigo 49, inciso I, da Constituição Federal, submeto a Vossa Excelência o anexo projeto de
Mensagem, acompanhado de cópias autenticadas do Acordo em seu formato original.

BCF444FA

Respeitosamente,

*BCF444FA*

3.
A cooperação poderá incluir, de forma não exaustiva, programas, projetos e
atividades de cooperação técnica que ambas as Partes aprovarem.

Assinado eletronicamente por: Sérgio França Danese
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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERAL
DEMOCRÁTICA DA ETIÓPIA

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Federal Democrática da Etiópia
(doravante denominados, conjuntamente, “Partes” e, separadamente, “Parte”),

Desejando o fortalecimento dos laços de amizade existentes entre os dois
países e seus povos;
Considerando o interesse mútuo das Partes em promover o desenvolvimento
socioeconômico de seus respectivos países;
Convencidos da urgência de enfatizar o desenvolvimento sustentável;

Acordam o seguinte:

Artigo I
O presente Acordo de Cooperação Técnica, doravante denominado “Acordo”,
tem como objetivo a promoção de cooperação técnica nas áreas consideradas prioritárias
pelas Partes.

BCF444FA

Desejando desenvolver cooperação para o fomento do progresso tecnológico,

*BCF444FA*

Reconhecendo as vantagens recíprocas da cooperação técnica em áreas de
comum interesse; e

Artigo II
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Para atingir os objetivos do presente Acordo, as Partes poderão lançar mão de
mecanismos de cooperação trilateral com terceiros países, organismos internacionais e
agências regionais.
Artigo III
1.
A execução da cooperação técnica no âmbito deste Acordo será objeto de
ajustes complementares.
2.
No âmbito deste Acordo, as Partes deverão, conjunta ou separadamente,
elaborar projetos específicos, que deverão ser coordenados por ajustes complementares
separados.
3.
As instituições coordenadoras e executoras, bem como os insumos
necessários à execução dos projetos mencionados no parágrafo 1 deste Artigo, serão também
definidos em justes complementares.
4.
Para o desenvolvimento dos projetos no âmbito deste Acordo, as Partes
poderão considerar a participação de instituições dos setores público e privado, bem como de
organizações não governamentais, de ambos os países.

1.
Representantes das Partes se reunirão para debater assuntos relativos aos
programas, projetos e atividades de cooperação técnica, tais quais:
a)

avaliação e definição de áreas prioritárias comuns em que seja
viável a execução de cooperação técnica;

b)

definição de mecanismos e procedimentos a serem adotados
pelas Partes;

c)

Página 6 de 10

análise e aprovação de planos de trabalho;

d)

análise, aprovação e execução de programas, projetos e
atividades de cooperação técnica; e

e)

avaliação de resultados da implementação de projetos
executados no âmbito deste Acordo.

BCF444FA

Artigo IV

*BCF444FA*

5.
As Partes, conjunta ou separadamente, contribuirão para executar projetos
aprovados pelas Partes e buscarão os recursos financeiros necessários junto a organismos
internacionais, programas de âmbito regional e internacional e outros doadores, em
concordância com suas respectivas legislações internas.
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2.
Os níveis de representação, locais e datas das reuniões serão acordados por
consentimento mútuo entre as Partes, pela via diplomática.
Artigo V
Observada a legislação interna de cada Parte, a divulgação ou transmissão a
terceiros de documentos, informações e outros dados resultantes da execução deste Acordo
dependerá do consentimento prévio, por escrito, da outra Parte.

Artigo VI
Cada Parte fornecerá o apoio logístico necessário às equipes enviadas, no
âmbito deste Acordo, a seus territórios pela outra Parte, bem como qualquer apoio no tocante
a instalações, transporte e acesso a informações essenciais para o exercício de suas devidas
funções, bem como outras facilidades a serem definidas em ajustes complementares, em
acordo com as respectivas legislações de ambas as Partes.

Artigo VII
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vistos, em concordância com as legislações existentes das
Partes, requisitados por via diplomática;

b)

isenção de impostos e outras obrigações sobre a importação de
artigos de uso pessoal, durante os primeiros seis meses a partir da data de
chegada, desde que não constituam armazenamento, transporte ou outra
despesa semelhante relativa a artigos pessoais utilizados para uma
primeira instalação, e que o período de estadia legal no país anfitrião seja
superior a um ano. Estes itens serão re-exportados ao final da missão, a
menos que as taxas das quais foram isentas estejam pagas;

c)

isenção idêntica àquela da alínea “b” deste parágrafo quando
da reexportação dos mesmos bens;

d)

isenção de impostos incidentes sobre os salários pagos por
instituições da outra Parte a seu próprio pessoal enviado ao país anfitrião.

BCF444FA

a)

*BCF444FA*

1.
Baseado na reciprocidade de tratamento, cada Parte concederá aos membros
das equipes designadas pela outra Parte para exercer suas funções em seu território, bem
como a seus dependentes legais, na condição de que não tenham nacionalidade do país
anfitrião ou sejam estrangeiros que nele residam permanentemente, o seguinte:

Parte integrante do Avulso do PDS nº 87 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

401

No caso de proventos e diárias pagas pela instituição anfitriã, aplicar-se-á
a lei do país anfitrião;
e)

f)

imunidade de processos legais relativos ao pessoal, em
respeito a ações relacionadas ao exercício de suas obrigações sob os
termos desse Acordo; e
facilidades de repatriação em situações de crise.

2.
A seleção de pessoal que atuará nos projetos executados no âmbito deste
Acordo deverá ser realizada pela Parte que o enviar e aprovada pela Parte que o receber.
Artigo VIII
1.
Pessoas enviadas por umas das Partes para a outra sob os termos deste
Acordo deverão agir de acordo com os termos de cada projeto e estarão sujeitas às leis e
regulamentos do país que os receber.
2.
A não ser no tocante a atividades pertinentes ao objetivo da missão a que
forem designados e sem prejuízo às provisões assinaladas no Artigo VII, as pessoas
mencionadas no parágrafo 1 deste Artigo não poderão exercer qualquer atividade
remunerada sem o prévio consentimento das Partes.

2.
Quando da conclusão dos projetos de cooperação técnica, os bens referidos
no parágrafo 1 desse Artigo, assim como todos os equipamentos e materiais, a menos que
sejam doados à Parte recipiendária, deverão ser reexportados com usufruto das isenções
mencionadas neste artigo, exceto taxas governamentais relacionadas a armazenamento,
transporte e serviços semelhantes.
3.
Em caso de importação e exportação de bens utilizados na execução dos
projetos desenvolvidos no âmbito deste Acordo, a instituição pública encarregada da
execução deverá tomar as medidas necessárias para a liberação alfandegária dos bens.

BCF444FA

1.
Bens, equipamentos e materiais fornecidos por uma Parte à outra para a
execução de programas, projetos e atividades desenvolvidos no âmbito deste Acordo,
conforme definido no seu respectivo Ajuste Complementar, deverão ser isentos de todos os
impostos e obrigações de importação e exportação, desde que não constituam despesas com
armazenamento, transporte ou serviços semelhantes.

*BCF444FA*

Artigo IX

Artigo X
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1.
Cada Parte notificará à outra, por via diplomática, a conclusão dos
procedimentos internos necessários à entrada em vigor do Acordo, o qual vigerá a partir da
data de recebimento da última notificação.
2.
Este Acordo vigerá por um período de 5 (cinco) anos, podendo ser
automaticamente prorrogado por períodos consecutivos de igual duração, salvo se uma das
Partes informar à outra, por via diplomática, de sua decisão de terminá-lo, de acordo com o
parágrafo 3 deste Artigo.
3.
Cada Parte poderá, a qualquer momento, notificar a outra, por via
diplomática, de sua decisão de terminar esse Acordo. O término entrará em vigor seis (6)
meses após a data da notificação. Em caso de término deste Acordo, as Partes decidirão se as
atividades em execução serão continuadas ou não, incluindo cooperação triangular com
outros países.
4.
Este Acordo poderá ser emendado com o consentimento das duas Partes.
Emendas entrarão em vigor de acordo com procedimentos mencionados no parágrafo 1 deste
Artigo.
Artigo XI

Feito em Adis Abeba, aos 23 dias do mês de abril de 2012.
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

_____________________________
Antônio de Aguiar Patriota
Ministro das Relações Exteriores
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PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERAL DEMOCRÁTICA DA
ETIÓPIA

_____________________________
Ahmed Shide
Vice-Ministro das Finanças e do
Desenvolvimento Econômico

BCF444FA

EM TESTEMUNHO DO QUE, os representantes abaixo assinados, estando
devidamente autorizados por seus respectivos Governos, assinaram este Acordo em quatro
exemplares originais, dois no idioma português e dois no idioma inglês, sendo ambos os
textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de alguma interpretação, o texto em
inglês deverá prevalecer.

*BCF444FA*

Quaisquer controvérsias resultantes da interpretação ou execução do presente
Acordo deverão ser resolvidas por negociação direta entre as Partes, por via diplomática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
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http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:constituicao:1988;1988

- inciso I do artigo 49
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 88, DE 2016
(nº 434/2016, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Ajuste Complementar Técnico ao Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana sobre Cooperação em
Matéria de Defesa, Relacionado à Cooperação no Campo Aeroespacial, firmado em
Roma, em 30 de setembro de 2014.

AUTORIA: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
DOCUMENTOS:
- Texto do projeto de decreto legislativo
- Legislação citada
- Projeto original
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1476883&filename=PDC-434-2016

DESPACHO: À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
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Aprova
o
texto
do
Ajuste
Complementar Técnico ao Acordo
entre
o
Governo
da
República
Federativa do Brasil e o Governo da
República Italiana sobre Cooperação
em Matéria de Defesa, Relacionado à
Cooperação no Campo Aeroespacial,
firmado em Roma, em 30 de setembro
de 2014.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1º

Fica

aprovado

o

texto

do

Ajuste

Complementar Técnico ao Acordo entre o Governo da República

Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana sobre
Cooperação em Matéria de Defesa, Relacionado à Cooperação no
Campo Aeroespacial, firmado em Roma, em 30 de setembro de
2014.
da

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49

Constituição

Federal,

ficam

sujeitos

à

aprovação

do

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão

do

referido

complementares

que

Ajuste,

acarretem

bem

gravosos ao patrimônio nacional.

como

encargos

quaisquer
ou

ajustes

compromissos

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de dezembro de 2016.

RODRIGO MAIA
Presidente
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Mensagem no 590

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso
VIII, da Constituição, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado das Relações Exteriores e da
Defesa, o texto do Ajuste Complementar Técnico ao Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana sobre Cooperação em Matéria de
Defesa, Relacionado à Cooperação no Campo Aeroespacial, firmado em Roma, em 30 de
setembro de 2014.

272FF121

*272FF121*

Brasília, 29 de dezembro de 2015.
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EMI nº 00117/2015 MRE MD

Brasília, 18 de Março de 2015

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
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2.
Com base na reciprocidade e no interesse comum, o referido Ajuste tem como
objetivos: a) desenvolvimento e produção, com cooperação de pequenas e médias empresas
de ambos os países, de sistemas de satélites de tipo militar/dual, satélites de categoria
nano/micro para fins de observação/controle do território e comunicações e do relativo
Segmento Terrestre; b) desenvolvimento conjunto de um veículo lançador de satélites (tipo
VLS Beta), inclusive o desenvolvimento de motor propelente sólido; c) cooperação em
programas de sistemas de satélites radar e/ou ópticos de observação da Terra, também por
meio das respectivas agências espaciais das partes; d) implementação de um Segmento
Terrestre (atuando como centro de missão e controle e estação de “downlink”) para os
sistemas de satélites (para fins de observação da terra e telecomunicações); e) intercâmbios de
pessoal em aspectos relativos à operacionalidade, ao treinamento, assim como à participação,
em base de reciprocidade, em cursos, seminários e conferências; f) desenvolvimento e
produção de sistemas aviônicos avançados de guerra eletrônica integrados (passivos e ativos)
para a instalação, a bordo, de aeronaves de combate em aquisição e/ou em qualquer
plataforma aviônica (de asa fixa ou rotativa, de combate, transporte, SAR, surveillance &
reconnaissance e UAV); g) implementação de um centro de suporte operacional de Guerra
Eletrônica para a gestão do banco de dados, a geração e validação das bibliotecas; h)
intercâmbios de pessoal nos aspectos relativos à operacionalidade, ao treinamento, à gestão do
banco de dados, à geração e validação das bibliotecas e à manutenção; i) estudo,
desenvolvimento e produção conjunta de sistemas táticos não pilotados, incluindo as
instalações terrestres durante uma crise e/ou situação de emergência; j) assistência para a
realização de cursos de formação e qualificação, assim como de treinamento operacional e
técnico de pessoal nas instalações militares das partes; k) cooperação no sentido de determinar
o perfil adequado de formação de pilotos, levando em conta a possibilidade de intercâmbio de
cadetes; l) definição de um sistema de formação de pilotos integrado de apoio às aeronaves de

*272FF121*

Elevamos à consideração de Vossa Excelência, para posterior envio ao Congresso
Nacional, anexo projeto de Mensagem que encaminha o texto do "Ajuste Complementar
Técnico ao Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Italiana sobre Cooperação em Matéria de Defesa, relacionado à Cooperação no
Campo Aeroespacial”, assinado em Roma, em 30 de setembro de 2014.
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caças de 4ª geração; m) estudo, desenvolvimento e produção conjunta de aeronaves de
treinamento básico/avançado, incluindo pesquisa e desenvolvimento (P&D) e voos de testes
em aeronaves de asas rotativas ou fixas; n) cooperação em programas conjuntos de pesquisa e
inovação para fomentar o desenvolvimento de experiências, conhecimentos e banco de dados
tecnológicos comuns.
3.
O Ajuste Complementar deverá constituir marco importante na cooperação
bilateral, em razão, dentre outras, da previsão de transferência de tecnologia (desde que
necessário para a realização dos objetivos do Ajuste) nas áreas de planejamento e produção
dos sistemas previstos no instrumento jurídico.
4.
O Ministério da Defesa participou da elaboração do texto do Ajuste
Complementar em apreço e aprovou a sua versão final, a qual foi assinada pelo Embaixador
da República Federativa do Brasil junto à República Italiana, Ricardo Neiva Tavares.
5.
À luz do exposto e com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do
Congresso Nacional, em conformidade com o art.49. inciso I, combinado com o art.84, inciso
VIII, da Constituição Federal, submetemos a Vossa Excelência o anexo projeto de
Mensagem, acompanhado de cópias autênticas do Ajuste Complementar.
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Assinado eletronicamente por: Mauro Luiz Iecker Vieira, Jaques Wagner

*272FF121*

Respeitosamente,
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AJUSTE COMPLEMENTAR TÉCNICO AO ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA
ITALIANA SOBRE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE DEFESA, RELACIONADO
À COOPERAÇÃO NO CAMPO AEROESPACIAL

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Italiana,
doravante denominados “Partes”,
Considerando o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Italiana sobre Cooperação em Defesa, assinado em 11 de novembro de 2008;
Considerando o Plano de Ação de Parceria Estratégica assinado em 12 de abril de 2010;
Considerando o Ajuste Complementar ao Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e Governo da República Italiana sobre Cooperação em Defesa, assinado em 24 de
junho de 2010;

Artigo 1
Escopo e objetivos
O escopo deste Ajuste Complementar Técnico é desenvolver a cooperação entre as Partes, no
setor de defesa, em particular nas áreas a seguir relacionadas, em uma base de igualdade,
reciprocidade e interesse mútuo, de acordo com as respectivas leis e normas nacionais e as
obrigações internacionais das Partes:
ESPAÇO
a) desenvolvimento e produção, com cooperação em nível industrial de
pequenas e médias empresas de ambos os países, de sistemas de satélites de
tipo militar/dual, satélites de categoria nano/micro para fins de
Página 6 de 14
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Concordaram com o seguinte:

*272FF121*

Considerando os benefícios e vantagens recíprocas resultantes da criação de parcerias
industriais estratégicas entre as indústrias brasileiras e italianas, que permitirão o
desenvolvimento conjunto, a transferência ou a cessão de tecnologias decisivas de segurança e
de defesa, assim como a troca recíproca das capacidades industriais de defesa nacional;
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observação/controle do território e comunicações e do relativo Segmento
Terrestre;
b) desenvolvimento conjunto de um veículo lançador de satélites (tipo VLS
Beta), incluindo o desenvolvimento de motor propelente sólido (cerca de 50
toneladas). A cooperação nesse setor será estendida aos lançadores
aerotransportados;
c) cooperação em programas de sistemas de satélites radar e/ou ópticos de
observação da Terra, também por meio das respectivas agências espaciais
das Partes;
d) implementação de um Segmento Terrestre (atuando como centro de missão
e controle e estação de “downlink”) para os sistemas de satélites (para fins
de observação da terra e telecomunicações);
e) intercâmbios de pessoal entre as Partes em aspectos relativos à
operacionalidade, ao treinamento, assim como a participação, em uma base
de reciprocidade, em cursos, seminários, conferências organizados com o
recíproco consentimento;
GUERRA ELETRÔNICA
f) desenvolvimento e produção de sistemas aviônicos avançados de guerra
eletrônica integrados (passivos e ativos) para a instalação a bordo de
aeronaves de combate em aquisição e/ou em qualquer plataforma aviônica
(de asa fixa ou rotativa, de combate, transporte, SAR, surveillance &
reconnaissance e UAV) a ser adquirido ou modernizado;

VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS
i) estudo, desenvolvimento e produção conjunta de sistemas táticos não
pilotados, incluindo as instalações terrestres, para fins de ISTAR, ESM,
ATTACK e RELAY (ataque e retransmissão) durante uma crise e/ou
situação de emergência;
j) assistência para a realização de cursos de formação e qualificação, assim
como de treinamento operacional e técnico de pessoal nas instalações
militares das Partes;
TREINAMENTO DE PILOTOS
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h) intercâmbios de pessoal entre as Partes nos aspectos relativos à
operacionalidade, ao treinamento, à gestão do banco de dados, à geração e
validação das bibliotecas e à manutenção;

*272FF121*

g) implementação de um centro de suporte operacional de Guerra Eletrônica
para a gestão do banco de dados, a geração e validação das bibliotecas;
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k) cooperação no sentido de determinar o perfil adequado de formação
baseado nas experiências anteriores e nas exigências futuras, levando em
conta a possibilidade de intercâmbio de cadetes;
l) definição de um sistema de formação integrado de apoio às aeronaves de
caças de 4ª geração;
m) estudo, desenvolvimento e produção conjunta de aeronaves de treinamento
básico/avançado, incluindo pesquisa e desenvolvimento (P&D) e voos de
testes em aeronaves de asas rotativas ou fixas;
PESQUISA-INOVAÇÃO
n) cooperação em programas conjuntos de pesquisa e inovação para fomentar
o desenvolvimento de experiências, conhecimentos e banco de dados
tecnológicos comuns.
Artigo 2
Métodos de cooperação
1. As atividades de cooperação referidas neste Ajuste Complementar Técnico incluirão:
a) o intercâmbio de informações entre as Partes, voltado para a aquisição, o
desenvolvimento, a produção, o suporte logístico e operacional dos
sistemas, objeto do presente Ajuste Complementar Técnico;

d) o desenvolvimento e produção conjunta de sistemas de interesse mútuo com
a participação das indústrias brasileiras e italianas.
2. As atividades a serem realizadas serão regidas por Projetos de Implementação, a serem
elaborados ou modificados pelo Comitê de Coordenação (CC), como descrito no Artigo 5.
3. Os programas e atividades serão conduzidos por meio de grupos de trabalhos (GT)
dedicados, de acordo com as áreas existentes no presente Ajuste Complementar Técnico, e
serão gerenciados pelas Forças Aéreas de cada Parte.
Artigo 3
Transferência de tecnologia
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c) a cessão e a transferência de tecnologia ao Governo e à indústria de defesa
da outra Parte para todas as atividades a serem realizadas no âmbito da
cooperação referidas no presente Ajuste Complementar Técnico, como
especificado no Artigo 3; e

*272FF121*

b) a transferência de conhecimentos de uma das Partes à outra, a ser realizada
também por intermédio do intercâmbio de pessoal entre as Partes, para a
participação em cursos de formação e qualificação, seminários, mesas
redondas e simpósios em instalações de Defesa e/ou da indústria nacional;
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1. A Parte italiana facilitará, dentro dos limites de sua competência, a transferência de
tecnologia negociada com a indústria de defesa brasileira e italiana, quando forem satisfeitas
as seguintes condições:
a) que as transferências de tecnologia sejam necessárias para fim da realização
dos objetivos deste Ajuste Complementar Técnico; e
b) que as transferências de tecnologia respeitem eventuais cláusulas
contratuais específicas entre as indústrias das Partes.
2. A transferência de tecnologia entre as Partes cobre as seguintes áreas:
a) planejamento e desenvolvimento, e
b) produção dos sistemas que são objetos do presente Ajuste Complementar
Técnico.
3. As transferências de tecnologia serão realizadas em conformidade com as leis, os
regulamentos e os procedimentos das Partes, de acordo com o estabelecido no Artigo 8.
4. As áreas envolvidas na transferência de tecnologia serão definidas após reuniões entre os
dois países e como resultado dos grupos de trabalho (GT).
Artigo 4
Intercâmbio de pessoal entre as Partes
Intercâmbio de pessoal pode ser conduzido pelas Partes, das seguintes maneiras
1. Organização de visitas para o intercâmbio de informações;

b) participação de docentes brasileiros em seminários e conferências
organizados pela Defesa italiana e vice-versa;
c) promoção de entendimentos entre universidades e a Defesa para a formação
de pessoal de ambas as Partes;
d) participação de pessoal das Partes em cursos técnicos, a título oneroso, com
o objetivo de preparar os operadores nas atividades operacionais, de
treinamento, de manutenção e suporte;
e) gerência e desenvolvimento de programas complexos com uso de técnicas
relevantes, com o seguinte escopo:

272FF121

a) participação de pessoal das Forças Aéreas nos cursos de formação e
treinamentos nas estruturas da Defesa, universidades e indústrias da outra
Parte, a título oneroso;

*272FF121*

2. Transferência de conhecimentos por meio da:

i- planejamento de recursos, gerenciamento e coordenação;
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ii- qualificação de recursos humanos;
iii- gerenciamento de qualidade;
iv- desenvolvimento de software integrado;
v- relatórios e monitoramento de desenvolvimento.
3. Grupos de trabalho específicos.
Artigo 5
Aprovação, Supervisão e Controle
1. O Comitê de Coordenação (CC) será responsável pela aprovação, supervisão e controle da
implementação dos projetos deste Ajuste Complementar Técnico.
2. O CC será constituído por representantes das Forças Aérea das Partes e, quando necessário,
de outras organizações, conforme requisitado pelas Partes.
3. O local e a data para a realização das reuniões serão definidos em comum acordo entre as
Partes, sem prejuízo de outros mecanismos bilaterais existentes.
4. A Parte anfitriã terá a presidência e redigirá a ata do encontro.
5. O CC será responsável pela implementação deste Ajuste Complementar Técnico. As
principais atribuições do CC serão:
a) gerenciar a implementação deste Ajuste Complementar Técnico adotando,
para esse fim, todas as ações consideradas necessárias e oportunas;

d) propor emendas a este Ajuste Complementar Técnico, a serem firmadas
pelas Partes;
e) estabelecer grupos de trabalho ad hoc, quando necessário, com a
incumbência de examinar problemas específicos ou desenvolver estudos;
f) supervisionar as atividades conduzidas segundo este Ajuste Complementar
Técnico, assegurando a viabilidade econômica das mesmas;
g) elaborar propostas para melhorar os procedimentos de trabalho com o
escopo de otimizar a relação custo/benefício; e
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c) favorecer a cooperação entre as indústrias nacionais das Partes para
soluções conjuntas, facilitando o fornecimento da assistência necessária à
cooperação;

*272FF121*

b) firmar e modificar os Projetos de Implementação relativos à atuação das
tarefas definidas no precedente artigo 2, de acordo com as respectivas
legislações nacionais das Partes;

Parte integrante do Avulso do PDS nº 88 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

414

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

h) efetuar ações de coordenação com as respectivas Forças Aéreas para as
atividades de treinamento.

Artigo 6
Propriedade Intelectual
As Partes adotarão as medidas necessárias para garantir a proteção dos resultados das
atividades intelectuais que surgirão como resultado do presente Ajuste Complementar
Técnico, em conformidade com as respectivas legislações nacionais em vigor e com atos
internacionais aos quais as Partes estão vinculadas.
Artigo 7
Disposições Financeiras
O presente Ajuste Complementar Técnico não acarreta obrigações financeiras às Partes.
Artigo 8
Segurança das Informações Sigilosas
1. As Partes notificarão uma à outra, por meio da CC, a necessidade de preservar o sigilo da
informação ou de outros dados relacionados a essa cooperação e/ou especificados em
contratos assinados no âmbito deste Ajuste Complementar Técnico.

1. As visitas de representantes de uma das Partes às entidades que atuam no setor da Defesa
sob a jurisdição da outra Parte serão solicitadas pelo menos 30 (trinta) dias antes do seu início
e estarão sujeitas à aprovação por parte da Autoridade responsável do País anfitrião.
2. As solicitações deverão conter os dados completos de identidade dos visitantes, a entidade
a que pertencem, a habilitação de segurança dos visitantes,, assim como o objeto, o escopo e a
duração da visita.
Artigo 10
Taxas, direitos alfandegários e outros ônus
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Artigo 9
Procedimentos para visita

*272FF121*

2. Em caso de haver informação sigilosa, estas serão tratadas de acordo com as leis e
regulamentos nacionais aplicáveis às Partes.
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As taxas, os direitos alfandegários e outros ônus semelhantes serão regulados pelas
legislações nacionais das Partes.
Artigo 11
Responsabilidade Civil
1. Para as responsabilidades que venham a surgir em relação às atividades iniciadas na
atuação do presente Ajuste Complementar Técnico e deste derivadas, aplicam-se as seguintes
regras:
a) cada Parte renuncia a qualquer reclamação com a outra Parte por danos
causados ao próprio pessoal civil ou militar, ou danos causados aos próprios
bens, provocados por pessoal ou agentes da outra Parte. Se, todavia, tais
danos forem provocados por atos ou omissões culposas, por conduta dolosa
ou por negligência grave de uma Parte ou de seu pessoal ou agente, o custo
de toda responsabilidade será arcado somente por aquela Parte; e
b) de acordo com os direitos à tutela jurisdicional, assim como definidos pelas
respectivas disposições jurídicas internas, as reclamações de terceiros por
danos de qualquer tipo provocados por pessoas ou agentes de uma das
Partes serão tratados pela Parte competente segundo a sua legislação. Os
custos derivados da composição de tais reclamações serão arcados pelas
Partes segundo o acordado, caso a caso. Se, de qualquer maneira, tais
responsabilidades derivam de atos ou omissões culposas, de conduta dolosa
ou de negligência grave de uma Parte ou de seu pessoal ou agente, o custo
de toda responsabilidade recairá somente sobre aquela Parte.

Qualquer controvérsia relacionada a uma atividade específica no âmbito do presente Ajuste
Complementar Técnico será resolvida por meio de consultas e negociações diretas entre as
Partes.
Artigo 13
Emendas
Este Ajuste Complementar Técnico poderá ser emendado, por consentimento mútuo e por
escrito, e deverá entrar em vigor no sexagésimo (60) dia após a última notificação, por escrito,
por intermédio da qual uma Parte informa a outra, por via diplomática, do cumprimento dos
respectivos requisitos domésticos necessários para a entrada em vigor dessa Emenda.
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2. Reclamações derivadas de entendimentos estipulados com base neste Ajuste Complementar
Técnico serão resolvidas segundo o previsto pelos mesmos contratos.
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Artigo 14
Duração e Denúncia
1 O presente Ajuste Complementar Técnico entrará em vigor sessenta dias após a data de
recebimento da última notificação, por escrito e por via diplomática, de que foram cumpridos
os requisitos internos necessários para a entrada em vigor deste Ajuste Complementar
Técnico.
2. Qualquer Parte pode, a qualquer momento, notificar a outra, por escrito e por via
diplomática, de sua decisão de denunciar o presente Ajuste Complementar Técnico. A
denúncia produzirá efeito noventa (90) dias após o recebimento da respectiva notificação e
não afetará programas e atividades em curso ao amparo do presente Ajuste Complementar
Técnico, a menos que as Partes acordem de outro modo.

Firmado em Roma, em 30 de setembro de 2014, em duas vias originais em língua portuguesa,
italiana e inglesa, todos os textos igualmente autênticos. Em caso de divergências de
interpretação prevalecerá a versão em língua inglesa.

PELO GOVERNO DA
REPÚBLICA ITALIANA

Ricardo Neiva Tavares
Embaixador na Itália

Pasquale Preziosa
General de Esquadra
Chefe do Estado Maior da Aeronáutica

272FF121
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PELO GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Constituição de 1988 - 1988/88
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:constituicao:1988;1988

- inciso I do artigo 49

Os projetos de Decreto Legislativo nºs 87 e 88 vão à CRE, onde poderão receber emendas pelo prazo de
cinco dias úteis, nos termos do art. 376, III, do Regimento Interno.

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 33, DE 2016
(Proveniente da Medida Provisória nº 745, de 2016)

Autoriza o Banco Central do Brasil a adquirir papel-moeda e moeda metálica fabricados
fora do País por fornecedor estrangeiro.
AUTORIA: Presidente da República
DOCUMENTOS:
- Texto do projeto de lei de conversão
- Medida provisória original
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1492659&filename=MPV-745-2016

- Emendas apresentadas perante a Comissão Mista
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getTexto.asp?t=200087

- Parecer nº 89/2016-CN da Comissão Mista
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getTexto.asp?t=203425

- Nota técnica
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getTexto.asp?t=200088

- Sinopse de tramitação na Câmara
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp;.proposicoesWeb2?idProposicao=2112064&ord=1&tp=completa
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Autoriza o Banco Central do Brasil a
adquirir
papel-moeda
e
moeda
metálica fabricados fora do País por
fornecedor estrangeiro.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica autorizado o Banco Central do Brasil a

adquirir papel-moeda e moeda metálica fabricados fora do País

por fornecedor estrangeiro, com o objetivo de abastecer o
meio circulante nacional, observado o disposto na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único. As aquisições referidas no caput

obedecerão a cronograma fixado pelo Banco Central do Brasil
para

cada

exercício

financeiro,

observadas

estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

as

diretrizes

Art. 2º A inviabilidade ou fundada incerteza quanto

ao atendimento, pela Casa da Moeda do Brasil, da demanda por
meio circulante ou do cronograma para seu abastecimento, em
cada

exercício

moeda

metálica

financeiro,

caracteriza

situação

de

estrangeiros,

na

do

emergência, para efeito de aquisição de papel-moeda e de
de

fabricantes

forma

inciso IV do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.

§

1º

Caracterizam

incerteza de que trata o caput:

a

inviabilidade

ou

fundada

I – o atraso acumulado de 15% (quinze por cento)

das quantidades contratadas, por denominação, de papel-moeda
ou de moeda metálica; e
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2

II – outras hipóteses de descumprimento de cláusula

contratual, devidamente justificadas, que tornem inviável o

atendimento da demanda por meio circulante ou do cronograma
para seu abastecimento.

§ 2º Para fins da caracterização da situação de

emergência

de

que

trata

este

artigo,

o

Banco

Central

do

Brasil fica obrigado a enviar o Programa Anual de Produção à
Casa da Moeda do Brasil, até 31 de agosto de cada ano, no
qual serão indicadas as projeções de demandas de papel-moeda
e de moeda metálica para o exercício financeiro seguinte.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de dezembro de 2016.

RODRIGO MAIA
Presidente
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CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA
Data início
16/09/2016

Data fim
22/09/2016
13/10/2016

13/10/2016
14/10/2016
27/10/2016
28/10/2016

27/10/2016
30/10/2016

31/10/2016
14/11/2016
23/02/2017

Tipo de tramitação
Publicação no DOU
Emendas (6 dias após a publicação)
Prazo na CD (até 28º dia)
Recebimento previsto no SF
Prazo no SF (42º dia)
Se modificado, devolução à CD
Prazo para apreciação das modificações do SF,
pela CD (43º ao 45º dia)
Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de
Prazo final no Congresso Nacional (60 dias)
Prazo final prorrogado

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 34, DE 2016
(Proveniente da Medida Provisória nº 746, de 2016)
Altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de
28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.
AUTORIA: Presidente da República

DOCUMENTOS:
- Texto do projeto de lei de conversão
- Medida provisória original
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1494234&filename=MPV-746-2016

- Emendas apresentadas perante a Comissão Mista
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getTexto.asp?t=200735

- Parecer
nº 95, de 2016
- CN
da Comissão
Página 4
de 4
Parte
integrante
do AvulsoMista
do PLV nº 33 de 2016.
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getTexto.asp?t=203666

- Nota técnica
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getTexto.asp?t=200792

- Sinopse de tramitação na Câmara
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_imp;.proposicoesWeb2?idProposicao=2112490&ord=1&tp=completa

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

421

Altera as Leis nºs 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes
e
bases
da
educação
nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007,
que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização
dos
Profissionais
da
Educação, a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro
de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5
de agosto de 2005; e institui a Política
de Fomento à Implementação de Escolas
de Ensino Médio em Tempo Integral.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 24. .................................

I - a carga horária mínima anual será de

oitocentas horas para o ensino fundamental e para o

ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo
reservado aos exames finais, quando houver;

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

§ 1º A carga horária mínima anual de que

trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de forma
progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas

horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo

máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de
carga horária, a partir da publicação desta Lei.

§ 2º Os sistemas de ensino disporão sobre a

oferta de educação de jovens e adultos e de ensino
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noturno regular, adequado às condições do educando,
conforme o inciso VI do art. 4º.”(NR)

Art. 2º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 26. .................................

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

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas

expressões

regionais,

constituirá

curricular obrigatório da educação básica.

componente

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

§ 5º No currículo do ensino fundamental, a

partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa.

....................................................
§

7º

A

integralização

curricular

poderá

incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos
e pesquisas envolvendo os temas transversais de que
trata o caput.

....................................................
§

10.

A

inclusão

de

novos

componentes

curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional
Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho

Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de

Estado da Educação.”(NR)

Art. 3º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 35-A:
definirá

“Art. 35-A. A Base Nacional Comum Curricular
direitos

e

objetivos

de

aprendizagem

do

ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional
de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:
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I – linguagens e suas tecnologias;

II – matemática e suas tecnologias;
III

–

ciências

da

natureza

e

suas

tecnologias;

IV – ciências humanas e sociais aplicadas.

§ 1º A parte diversificada dos currículos de

que trata o caput do art. 26, definida em cada sistema
de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional

Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto
histórico, econômico, social, ambiental e cultural.
§

2º

A

Base

Nacional

Comum

Curricular

referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente
estudos

e

práticas

sociologia e filosofia.

de

educação

física,

arte,

§ 3º O ensino da língua portuguesa e da

matemática será obrigatório nos três anos do ensino

médio, assegurada às comunidades indígenas, também, a

utilização das respectivas línguas maternas.

§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão,

obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão
ofertar

outras

línguas

estrangeiras,

em

caráter

e

horários

optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com
a

disponibilidade

de

oferta,

locais

definidos pelos sistemas de ensino.
da

Base

§ 5º A carga horária destinada ao cumprimento

Nacional

Comum

Curricular

não

poderá

ser

superior a mil e oitocentas horas do total da carga

horária do ensino médio, de acordo com a definição dos
sistemas de ensino.
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§ 6º A União estabelecerá os padrões de

desempenho esperados para o ensino médio, que serão

referência nos processos nacionais de avaliação, a
partir da Base Nacional Comum Curricular.

§ 7º Os currículos do ensino médio deverão

considerar a formação integral do aluno, de maneira a

adotar um trabalho voltado para a construção de seu

projeto de vida e para sua formação nos aspectos
físicos, cognitivos e socioemocionais.
formas

§ 8º Os conteúdos, as metodologias e as

de

avaliação

processual

e

formativa

serão

organizados nas redes de ensino por meio de atividades
teóricas

e

seminários,
forma

que

demonstre:

práticas,

projetos

ao

final

e

do

provas

orais

atividades
ensino

e

escritas,

on-line,
médio

o

de

tal

educando

I – domínio dos princípios científicos e

tecnológicos que presidem a produção moderna;

II – conhecimento das formas contemporâneas

de linguagem.”

Art. 4º O art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 36. O currículo do ensino médio será

composto pela Base Nacional Comum Curricular e por

itinerários formativos, que deverão ser organizados
por

meio

da

oferta

de

diferentes

arranjos

curriculares, conforme a relevância para o contexto

local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a
saber:
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I – linguagens e suas tecnologias;

II – matemática e suas tecnologias;

III – ciências da natureza e suas tecnologias;
IV – ciências humanas e sociais aplicadas;
V – formação técnica e profissional.

§ 1º A organização das áreas de que trata o

caput e das respectivas competências e habilidades

será feita de acordo com critérios estabelecidos em
cada sistema de ensino.

I – (revogado);

II – (revogado);
.....................................................

§ 3º A critério dos sistemas de ensino,

poderá ser composto itinerário formativo integrado,
que

se

traduz

na

composição

de

componentes

curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC

e dos itinerários formativos, considerando os incisos
I a V do caput.

.....................................................
§

5º

Os

sistemas

de

ensino,

ensino

médio

mediante

disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao
aluno

concluinte

do

cursar

itinerário formativo de que trata o caput.

mais

um

§ 6º A critério dos sistemas de ensino, a

oferta de formação com ênfase técnica e profissional
considerará:
trabalho

I – a inclusão de vivências práticas de

simulação,
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quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela
legislação sobre aprendizagem profissional;
II

–

a

possibilidade

de

concessão

de

certificados intermediários de qualificação para o
trabalho,

quando

a

formação

for

estruturada

organizada em etapas com terminalidade.

e

§ 7º A oferta de formações experimentais

relacionadas ao inciso V do caput, em áreas que não
constem

do

Catálogo

Nacional

dos

Cursos

Técnicos,

dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento
pelo

respectivo

Conselho

Estadual

de

Educação,

no

prazo de três anos, e da inserção no Catálogo Nacional
dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco anos, contados
da data de oferta inicial da formação.
§

8º

A

oferta

de

formação

técnica

e

profissional a que se refere o inciso V do caput,

realizada na própria instituição ou em parceria com

outras instituições, deverá ser aprovada previamente
pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo

Secretário Estadual de Educação e certificada pelos
sistemas de ensino.
§

9º

As

instituições

de

ensino

emitirão

certificado com validade nacional, que habilitará o
concluinte

do

ensino

médio

ao

prosseguimento

dos

estudos em nível superior ou em outros cursos ou
formações para os quais a conclusão do ensino médio
seja etapa obrigatória.
previstas
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organizado em módulos e adotar o sistema de créditos
com terminalidade específica.
§

11.

Para

efeito

de

cumprimento

das

exigências curriculares do ensino médio, os sistemas
de ensino poderão reconhecer competências e firmar

convênios com instituições de educação a distância com
notório reconhecimento, mediante as seguintes formas
de comprovação:

I – demonstração prática;

ou

outra

escolar;

II – experiência de trabalho supervisionado
experiência

III

oferecidas

credenciadas;
IV

em

–

–

adquirida

atividades

outras
cursos

programas ocupacionais;

fora

de

do

educação

instituições

oferecidos

por

de

ambiente

técnica
ensino

centros

ou

V – estudos realizados em instituições de

ensino nacionais ou estrangeiras;
a

VI – cursos realizados por meio de educação

distância

tecnologias.

ou

educação

presencial

mediada

por

§ 12. As escolas deverão orientar os alunos

no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de
atuação profissional previstas no caput.”(NR)

Art. 5º O art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 44. .................................

....................................................
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II

§ 3º O processo seletivo referido no inciso

considerará

as

competências

e

as

habilidades

definidas na Base Nacional Comum Curricular.”(NR)

Art. 6º O art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 61. .................................

....................................................
IV

–

profissionais

com

notório

saber

reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para
ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou
experiência

profissional,

específica

ou

educacionais

corporações

da

prática
rede

privadas

atestados

de

pública
em

por

titulação

em

unidades

tenham

atuado,

ensino
ou

que

privada

ou

das

exclusivamente para atender ao inciso V do caput do
art. 36;

V – profissionais graduados que tenham feito

complementação

pedagógica,

conforme

disposto

pelo

Conselho Nacional de Educação.

.............................................. ”(NR)

Art. 7º O art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar

na educação básica far-se-á em nível superior, em curso
de licenciatura plena, admitida, como formação mínima

para o exercício do magistério na educação infantil e

nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a
oferecida em nível médio, na modalidade normal.

.....................................................
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§ 8º Os currículos dos cursos de formação de

docentes terão por referência a Base Nacional Comum
Curricular.”(NR)

Art. 8º O art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho

- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 318. O professor poderá lecionar em um

mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que
não

ultrapasse

a

jornada

de

trabalho

semanal

estabelecida legalmente, assegurado e não computado o
intervalo para refeição.”(NR)

Art. 9º O caput do art. 10 da Lei nº 11.494, de 20 de

junho de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XVIII:
“Art. 10. .................................

....................................................
XVIII

–

formação

técnica

e

profissional

prevista no inciso V do caput do art. 36 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996.

.............................................. ”(NR)

Art. 10. O art. 16 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de

fevereiro de 1967, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 16. .................................

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

§ 2º Os programas educacionais obrigatórios

deverão ser transmitidos em horários compreendidos
entre as sete e as vinte e uma horas.

§ 3º O Ministério da Educação poderá celebrar

convênios com entidades representativas do setor de
radiodifusão, que visem ao cumprimento do disposto no

Página 10 de 16

Parte integrante do Avulso do PLV nº 34 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

430

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

10

caput, para a divulgação gratuita dos programas e ações
educacionais do Ministério da Educação, bem como à
definição

da

forma

de

distribuição

dos

programas

relativos à educação básica, profissional, tecnológica
e

superior

educação.

§

e

a

4º

outras

As

matérias

inserções

de

interesse

previstas

no

da

caput

destinam-se exclusivamente à veiculação de mensagens
do Ministério da Educação, com caráter de utilidade

pública

ou

de

divulgação

educacionais.”(NR)

de

programas

e

ações

Art. 11. O disposto no § 8º do art. 62 da Lei nº 9.394,

de 20 de dezembro de 1996, deverá ser implementado no prazo de
dois

anos,

Curricular.

contado

da

publicação

da

Base

Nacional

Comum

Art. 12. Os sistemas de ensino deverão estabelecer

cronograma de implementação das alterações na Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, conforme os arts. 2º, 3º e 4º desta Lei,

no primeiro ano letivo subsequente à data de publicação da Base
Nacional

Comum

implementação,

Curricular,

conforme

o

e

referido

iniciar

o

cronograma,

processo
a

partir

de

do

segundo ano letivo subsequente à data de homologação da Base
Nacional Comum Curricular.

Art. 13. Fica instituída, no âmbito do Ministério da

Educação, a Política de Fomento à Implementação de Escolas de
Ensino Médio em Tempo Integral.

Parágrafo único. A Política de Fomento de que trata o

caput prevê o repasse de recursos do Ministério da Educação para
os Estados e para o Distrito Federal pelo prazo de dez anos por
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escola, contado da data de início da implementação do ensino
médio integral na respectiva escola, de acordo com termo de

compromisso a ser formalizado entre as partes, que deverá conter,
no mínimo:

I – identificação e delimitação das ações a serem

financiadas;

II – metas quantitativas;

III – cronograma de execução físico-financeira;

IV – previsão de início e fim de execução das ações e

da conclusão das etapas ou fases programadas.
Art.

14.

São

obrigatórias

as

transferências

de

recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal, desde que

cumpridos os critérios de elegibilidade estabelecidos nesta Lei

e no regulamento, com a finalidade de prestar apoio financeiro

para o atendimento de escolas públicas de ensino médio em tempo
integral cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica, e que:

integral

I – tenham iniciado a oferta de atendimento em tempo

a

partir

da

vigência

desta

Lei

de

acordo

com

os

critérios de elegibilidade no âmbito da Política de Fomento,

devendo ser dada prioridade às regiões com menores índices de
desenvolvimento

humano

e

com

resultados

mais

processos nacionais de avaliação do ensino médio; e

baixos

nos

II – tenham projeto político-pedagógico que obedeça ao

disposto no art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996.

§ 1º A transferência de recursos de que trata o caput

será realizada com base no número de matrículas cadastradas pelos
Estados e pelo Distrito Federal no Censo Escolar da Educação

Básica, desde que tenham sido atendidos, de forma cumulativa, os
requisitos dos incisos I e II do caput.

Página 12 de 16

Parte integrante do Avulso do PLV nº 34 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

432

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

12

§

2º

A

transferência

de

recursos

será

realizada

anualmente, a partir de valor único por aluno, respeitada a
disponibilidade orçamentária para atendimento, a ser definida
por ato do Ministro de Estado da Educação.
poderão

§ 3º Os recursos transferidos nos termos do caput

ser

aplicados

nas

despesas

de

manutenção

e

desenvolvimento previstas nos incisos I, II, III, V e VIII do

caput do art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, das
escolas públicas participantes da Política de Fomento.

§ 4º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Estado

ter, no momento do repasse do apoio financeiro suplementar de
que

trata

o

saldo

caput,

em

conta

de

recursos

repassados

anteriormente, esse montante, a ser verificado no último dia do
mês anterior ao do repasse, será subtraído do valor a ser
repassado
corrente.

como

apoio

financeiro

suplementar

do

§ 5º Serão desconsiderados do desconto

exercício

previsto

no

§ 4º os recursos referentes ao apoio financeiro suplementar, de
que trata o caput, transferidos nos últimos doze meses.

Art. 15. Os recursos de que trata o parágrafo único do

art. 13 serão transferidos pelo Ministério da Educação ao Fundo

Nacional

do

Desenvolvimento

da

Educação

independentemente da celebração de termo específico.

–

FNDE,

Art. 16. Ato do Ministro de Estado da Educação disporá

sobre o acompanhamento da implementação do apoio financeiro
suplementar de que trata o parágrafo único do art. 13.
prevista

Art.
no

17.

A

transferência

parágrafo

único

do

de

art.

recursos
13

será

financeiros

efetivada

automaticamente pelo FNDE, dispensada a celebração de convênio,
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acordo, contrato ou instrumento congênere, mediante depósitos em
conta-corrente específica.
Parágrafo

único.

O

Conselho

Deliberativo

do

FNDE

disporá, em ato próprio, sobre condições, critérios operacionais
de

distribuição,

repasse,

execução

simplificada do apoio financeiro.

e

prestação

de

contas

Art. 18. Os Estados e o Distrito Federal deverão

fornecer, sempre que solicitados, a documentação relativa à

execução dos recursos recebidos com base no parágrafo único do
art. 13 ao Tribunal de Contas da União, ao FNDE, aos órgãos de

controle interno do Poder Executivo federal e aos conselhos de
acompanhamento e controle social.

Art. 19. O acompanhamento e o controle social sobre a

transferência e a aplicação dos recursos repassados com base no
parágrafo único do art. 13 serão exercidos no âmbito dos Estados
e do Distrito Federal pelos respectivos conselhos previstos no
art. 24 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Parágrafo único. Os conselhos a que se refere o caput

analisarão as prestações de contas dos recursos repassados no
âmbito

desta

Lei,

formularão

parecer

conclusivo

aplicação desses recursos e o encaminharão ao FNDE.

acerca

da

Art. 20. Os recursos financeiros correspondentes ao

apoio financeiro de que trata o parágrafo único do art. 13
correrão à conta de dotação consignada nos orçamentos do FNDE e
do

Ministério

movimentação,

de

da

Educação,

empenho

e

orçamentária e financeira anual.

observados

de

pagamento

os

da

limites

de

programação

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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de 2005.

Art. 22. Fica revogada a Lei nº 11.161, de 5 de agosto
CÂMARA DOS DEPUTADOS,

de dezembro de 2016.

RODRIGO MAIA
Presidente
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CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DA MATÉRIA
Data início
23/09/2016
27/09/2016
19/10/2016
29/09/2016
20/10/2016
20/10/2016
21/10/2016
03/11/2016
04/11/2016
07/11/2016
21/11/2016
02/03/2017

Data fim

03/11/2016
06/11/2016

Tipo de tramitação
Publicação no DOU (Edição Extra)
Designação da Comissão
Instalação da Comissão
Emendas (6 dias após a publicação)
Prazo na CD (até 28º dia)
Recebimento previsto no SF
Prazo no SF (42º dia)
Se modificado, devolução à CD
Prazo para apreciação das modificações do SF,
pela CD (43º ao 45º dia)
Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de
Prazo final no Congresso Nacional (60 dias)
Prazo final prorrogado

A Presidência comunica ao Plenário que os prazos para apreciação das Medidas Provisórias esgotaram-se, respectivamente, em 3 de outubro e 21 de novembro, e o de suas vigências esgotar-se-ão em 23 de fevereiro; e 2 de março de 2017.
As matérias serão incluídas na pauta da Ordem do Dia de ________________.
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Mensagem do Presidente da República

No

e

^^^A

me

ro

F

E^ERAT1 v Pq^gy9
y

7

i` ye e

SENADO FEDERAL
MENSAGEM N° 109, DE 2016
(n° 642/2016, na origem)
Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso III,
alínea "f`, da Constituição, combinado com os arts. 53 e 54 da Lei n° 10.233, de 5 de
junho de 2001, o nome do Senhor MARCELO VINAUD PRADO para ser reconduzido ao
cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

AUTORIA: Presidente da República
DOCUMENTOS:
- Texto da mensagem
DESPACHO: À Comissão de Serviços de Infraestrutura

D. D

Página da matéria
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Mensagem n° 642

Senhores Membros do Senado Federal,

De conFormidade com o art. 52, inciso II[, alínea "f', da Constituição, combinado
com os arts. 53 e 54 da 1 ei n° 10.233, de 5 de junho de 2001, submeto à consideração de Vossas
Excelências o nome do Senhor MARCELO VINAUD PRADO para ser reconduzido ao cargo de
Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres — ANTT.
Brasília, 14 de dezembro de 2016.

1
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ESTE DOCUMENTO NÃO FAZ PARTE DO PROCESSO

1
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Aviso n° 782 - C. Civil.
Em 14 de dezembro de 2016.

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 o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do Senhor MARCELO
VTNAUD PRADO para ser reconduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional de
Transportes Terrestres ANTT.
Atenciosamente,

ELISEU PADILHA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

1
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Marcelo Vinaud Prado, M.Sc.
Analista de Sistemas, Mestre em Engenharia de Transportes, Especialista em regulação da ANTT
desde 2005. Atualmente exerce o cargo Diretor, já tendo atuado como Superintendente de
Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas, Gerente de Fiscalização Nacional e
Assessor da Diretoria Geral. Coordenador Nacional do Grupo Sub Grupo de Trabalho 5 Transportes do MERCOSUL e Conselheiro titular do Conselho Nacional de Trânsito — CONTRAN
pela ANTT. Possui experiência no planejamento operacional do transporte rodoviário de cargas
e passageiros, bem como na Gestão de serviços de transporte intermodal em larga escala.
Pesquisador do Planejamento e da Economia dos Transportes, com vários artigos publicados em
congressos nacionais e internacionais.
Casado, uma filha
CPF: 590.360.951-15
RG: 2929367 SSP GO
Data Nascimento: 29/03/1971
Nome do Pai: Nilson da Silva Prado
Nome da Mãe: Minam Vinaud Prado
Endereço de correio eletrônico: marcelo.prado@antt.gov.br
Telefone celular: 61 9 99682527

Formação Acadêmica/Titulação
Mestrado Stricto Sensu em Engenharia de Transportes.
Universidade de Brasília — UNB, Brasil - Diploma registrado no MEC sob N°. 364, Processo N. 5470/2006.
Especialização Lato Sensu em Regulação em Transportes Terrestres.
Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ, Brasil. Certificado registrado no MEC sob N. 10.932, Processo

Ne 23073,005633/08-45.

Especialização Lato Sensu em Transportes Urbanos.
Universidade de Brasília — UNB, Brasil. Certificado registrado no MEC sob N. 139, Processo N2.2000/99201.
Especialização Lato Sensu em Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos.
Universidade Católica de Goiás - UCG, Brasil. Certificado registrado no MEC sob N. 30, Processo W.
2001.2803,033-0.

Superior em Tecnologia de Processamento de Dados
Universidade Paulista — UNIP, Brasil. Diploma registrado no MEC sob N°.4180, Processo N°.054.242/00-13
Bacharelado em Ciências da Computação
Universidade Federal de Goiás — UFG — Brasil. Matricula uFG 90.00.18.

Curso de Extensão
Advanced Regulatory Policy
The George Washington University - School of Business - Washington DC, EUA.

Atuação profissional
1. Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
Vínculo institucional
2005 - Atual Vínculo: Servidor público, Enquadramento funcional: Especialista em Regulação,
Cargo Atual: Diretor
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2. Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda. - TRANSBRASILIANA
Vínculo institucional
1999 - 2005 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento funcional: Gerente de Planejamento
3 - Agrifood Comercial e Industrial Ltda. - AGRIFOOD
Vínculo institucional
1996 - 1999 Vínculo: Celetista formal, Enquadramento funcional: Analista de Logística

Áreas de atuação
1.
2.
3.
4.

Planejamento e Organização dos Sistemas de Transporte
Regulação Econômica do Transporte, Economia Industrial
Regulação e fiscalização de Contratos de Concessão de Infraestrutura de Transportes
Fiscalização de serviços do Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros

Idiomas
Inglês :Compreende: Fluente, Fala: Fluente, Escreve: Fluente, Lê: Fluente
Espanhol :Compreende: Fluente, Fala: Fluente, Escreve: Fluente, Lê: Fluente
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e Pesquisa em Transportes - ANPET, Recife, 2005.
PRADO, M. V., SILVA, F. G.
PROPOSTA METODOLÓGICA DE GESTÃO DA DEMANDA DE TRANSPORTES EM CIDADES DE
MÉDIO PORTE BRASILEIRAS USANDO SIG, INDICADORES OPERACIONAIS E TÉCNICAS
DECENÁRI OS Em: 16° Congresso da Associação Nacional de Transporte Público - ANTP, Maceió
,2005.

Brasília, 14 de dezembro de 2016.

Marce Vinaud Prado
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ARGUMENTAÇÃO ESCRITA

Eu, Marcelo Vinaud Prado, brasileiro, casado, R.G. N°.2.929.357 — SSP — GO, CPF N.
590.360.951-15, residente à SQN 110, Bloco C, Apto. 301, Asa Norte, Brasília — DF, CEP: 70.753010, em cumprimento ao art. 1°, inciso III, do Ato N°. 1, de 12 de março de 2009 — Comissão de
Serviços de Infraestrutura, venho, por meio deste documento, apresentar argumentação escrita,
de forma sucinta, contemplando a demonstração da minha formação técnica e acadêmica
adequada, afinidade intelectual e experiência profissional para o exercício da atividade de Diretor
da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
Tenho atuado no setor de transportes nas últimas duas décadas, sendo os últimos onze
anos como servidor público concursado na Agência Nacional de Transportes Terrestres — ANTT.
Quanto a formação acadêmica, possuo Mestrado em Engenharia de Transportes pela
Universidade de Brasília, além de Especializações Lato Sensu em Regulação em Transportes
Terrestres pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; em Transportes Urbanos pela
Universidade de Brasília e em Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos pela Universidade
Católica de Goiás.
Como pesquisador atuante na área de regulação e economia dos transportes, tenho
publicações aprovadas em congressos e seminários nacionais e internacionais, sempre
abordando os desafios do setor de transportes no Brasil, buscando contribuir para a melhoria da
atividade por meio dos estudos e artigos publicados.
Como Especialista em regulação da ANTT desde 2005, iniciei minhas atividades com a
incumbência de estruturar o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas RNTRC, organizando o cadastramento dos transportadores por meio de cooperação com
entidades do setor, tendo atingido êxito na implantação desse e outros projetos relacionados. A
partir de 2009, passei a atuar como Assessor Técnico da Diretoria Geral, período em que tive
oportunidade de vivenciar e buscar contribuir para com os temas essenciais que permeiam as
atividades da ANTT, com ênfase nos processos de regulação e fiscalização dos contratos de
concessão de infraestrutura rodoviária e ferroviária.
Em 2011, fui nomeado Gerente de Fiscalização da Superintendência de Fiscalização da
ANTT, tendo como principal desafio aprimorar os procedimentos de fiscalização do transporte
rodoviário de cargas em todo território nacional. Durante minha gestão o sistema de autuação e
cobrança de multas foi aprimorado, foi implantado regime de funcionamento de 24 horas por 7
dias na semana nos postos de pesagem veicular nas vias federais concedidas, além de
implantação dos procedimentos de fiscalização nas dependências dos embarcadores. Essas e
outras ações resultaram em uma melhoria expressiva da eficiência da fiscalização na ANTT no ano
de 2012.
A partir de abril de 2013, passei a exercer o cargo de Superintendente de Serviços de
Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas, período em que foi desenvolvido, em conjunto
com a Superintendência de Fiscalização, o projeto de fiscalização eletrônica e integração de
informações fiscais, com o objetivo de dar maior fluidez ao transporte rodoviário e direcionar a
fiscalização ostensiva à atividade de potenciais infratores.
Na área de transporte Multimodal, desde de 2013, está se dando ênfase à análise dos
gargalos existentes nos corredores de transporte, visando propor ações de integração modal e
otimização das operações reguladas pelas Agências e Ministérios afins, com objetivo de obter
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melhores resultados do uso da infraestrutura de transportes existente e subsidiar com
informações adequadas a proposição de políticas públicas para o setor. Um exemplo prático
dessas ações é o plano integrado de agendamento realizado entre ANTT, ANTAQ SEP e Ministério
dos Transportes, que praticamente extinguiu as filas de caminhões no Porto de Santos, bem como
promoveu a melhoria do escoamento da safra de grãos que adentra ao porto por meio do
transporte ferroviário.
Antes de me dedicar ao serviço público, tive a oportunidade de atuarem uma das maiores
empresas de transporte rodoviário de cargas e passageiros do País, sendo responsável pelo
planejamento operacional de mais de 2000 veículos divididos entre transporte de produtos
perigosos, transporte de carga geral e mais de 400 horários diários de transporte rodoviário de
passageiros, partindo de mais de 70 destinos espalhados por 11 estados da federação.
Durante a década de 1990, tive a oportunidade de gerir a logística de movimentação e
armazenagem de grandes volumes de açúcar e leite em pó, transportados para o Brasil por via
marítima e portransporte rodoviário internacional. Essas atividades me propiciaram visão pratica
dos problemas de infraestrutura de transportes do País e de como fazer gestão logística apesar
desses desafios.
Ainda como Coordenador do Grupo permanente para integração das Informações de
Transporte no âmbito do MERCOSUL, desde 2010, tenho adquirido diversa e importante
experiência na área internacional, tendo a oportunidade de entender e buscar ampliar as
fronteiras do transporte do País por meio da integração das informações entre os países parte do
bloco.
Como Conselheiro titular do Conselho Nacional de Trânsito—CONTRAN pela ANTT, tenho
buscado, em conjunto com as equipes da Agência, estudar os assuntos afetos ao trânsito de
veículos e mobilidade urbana, no intuito de propor, contribuir e votar da forma mais adequada
para o bom funcionamento do sistema de trânsito do Brasil.
Todas essas experiências vêm contribuindo diariamente nas atividades que exerço na
qualidade de Diretor da ANTT, cargo para o qual fui indicado pela Presidência da República, com
a devida sabatina pelo Senado Federal. Atuando como Diretor desde julho de 2015, e sempre
embasado pelos princípios da transparência, da diligência e da competência, pude contribuir para
a melhoria das atividades da ANTT, numa visão mais ampla, que abrange todas as áreas de
atuação da Agência.
Agradeço desde já a oportunidade de poder submeter, à apreciação de Vossas
Excelências, minhas qualificações como técnico e gestor.

Brasília, 14 de dezembro de 2016.

Marc lo Vinaud Prado
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DECLARAÇÃO

Eu, Marcelo Vinaud Prado, brasileiro, casado, R.G. N 9 . 2.929.367 — SSP
— GO, CPF N. 590.360.951-15, residente à SQN 110, Bloco C, Apto. 301, Asa
Norte, Brasília — DF, CEP: 70.753-010, em cumprimento ao art. 1°, inciso II,

alínea "a", do Ato N 2 . 1, de 12 de março de 2009 — Comissão de Serviços de
Infraestrutura, declaro, sob as penas da lei (art. 2 2 da 7.115/1983), que não
possuo parentes que exercem ou exerceram atividades, públicas ou privadas,
vinculadas à minha atividade profissional.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os
efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na
i mputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal
prevista no art. 299 do Código Penal.

Brasília, 14 de dezembro de 2016

Marce o Vinaud Prado
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DECLARAÇÃO

Eu, Marcelo Vinaud Prado, brasileiro, casado, R.G. N. 2.929.367 — SSP
— GO, CPF N. 590.360.951-15, residente à SQN 110, Bloco C, Apto. 301, Asa

Norte, Brasília — DF, CEP: 70.753-021, em cumprimento ao art. 1 2 , inciso II,
alínea "a", do Ato N. 1, de 12 de marco de 2009 — Comissão de Serviços de
Infraestrutura, declaro, sob as penas da lei (art. 2 2 da 7.115/1983), que, nos
últimos cinco anos, contados retroativamente ao ano em que se deu a minha
última indicação, não participei de conselho de administração de empresas
estatais, porém, exerço cargo de direção de agência reguladora desde 22 de
julho de 2015, data em que tomei posse como Diretor da Agência Nacional de
Transportes Terrestres — ANTT.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os
efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na
i mputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal
prevista no art. 299 do Código Penal.

Brasília, 14 de dezembro de 2016

Marcel Vinaud Prado
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DECLARAÇÃO

Eu, Marcelo Vinaud Prado, brasileiro, casado, R.G. N. 2.929.367 — SSP
— GO, CPF N. 590.360.951-15, residente à SQN 110, Bloco C, Apto. 301, Asa
Norte, Brasília — DF, CEP: 70.753-021, em cumprimento ao art. 1°, inciso II,
alínea "a", do Ato N°. 1, de 12 de marco de 2009 — Comissão de Serviços de
Infraestrutura, declaro, sob as penas da lei (art. 2 2 da 7.115/1983), que
participo como sócio acionista da Sociedade Empresarial Limitada denominada
TERRAVISTA CONSULTORIA LTDA, CNPJ 02.715.741/0001-84, sediada em
Goiânia — GO, desde 31 de janeiro de 2000. Afirmo, ainda, que não atuo e nunca
atuei como Gerente ou Administrador da empresa citada. Cabe esclarecer que
a atividade principal da empresa em questão é a de projetos de redes de
computadores.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os
efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na
i mputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal
prevista no art. 299 do Código Penal.

Brasília, 14 de dezembro de 2016

Marcelo inaud Prado

1Página 13 de 28

Parte integrante do Avulso da M5F n° 109 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

449

DECLARAÇÃO

Eu, Marcelo Vinaud Prado, brasileiro, casado, R.G. N. 2.929.367 — SSP
— GO, CPF N°. 590.360.951-15, residente à SQN 110, Bloco C, Apto. 301, Asa
Norte, Brasília — DF, CEP: 70.753-021, em cumprimento ao art. 1°, inciso II,
alínea "a", do Ato N 2 . 1, de 12 de março de 2009 — Comissão de Serviços de
Infraestrutura, declaro, sob as penas da lei (art. 2 2 da 7.115/1983), que não
possuo ações judiciais, seja como autor ou réu, em trâmite no judiciário.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os
efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na
i mputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal
prevista no art. 299 do Código Penal.

Brasília, 14 de dezembro de 2016

Marc lo Vinaud Prado
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DECLARAÇÃO

Eu, Marcelo Vinaud Prado, brasileiro, casado, R.G. N. 2.929.367 — SSP
— GO, CPF N. 590.360.951-15, residente à SQN 110, Bloco C, Apto. 301, Asa
Norte, Brasília — DF, CEP: 70.753-010, em cumprimento ao art. 1 2 , inciso II,
alínea "a", do Ato N. 1, de 12 de março de 2009 — Comissão de Serviços de
Infraestrutura, declaro, sob as penas da lei (art. 2 2 da 7.115/1983), que a minha
regularidade fiscal, no âmbito federal, estadual e municipal, devidamente
comprovada pelas certidões emitidas pelos órgãos competentes, em
cumprimento ao § 2 2 do art. 1 9 do citado ato.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os
efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na
i mputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal
prevista no art. 299 do Código Penal.

Brasília, 14 de dezembro de 2016

Marc lo Vinaud Prado
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13/12/2016

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: MARCELO VINAUD PRADO
C P F: 590.360.951-15
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e
abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do art. 11
da Lei n-° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços < http://www.receita.fazenda.gov.br > ou <http:l/www.pgfn. fazenda.gov.br >.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portada Conjunta RFB/PGFN n-° 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 1709:27 do dia 13/12/2016 chora e data de Brasília>.
Válida até 1110612017.
Código de controle da certidão: 6C13.3463.B8BA.5F88
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Tribunal Superior Eleitoral - Certidi¿'/,o de Quitai WQ /%o - Emissï¿%o

1311V2016
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Certidão
Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com
o que dispõe a Res.-TSE n o 21.823/2004, o eleitor abaixo qualificado ESTÁ QUITE
com a Justiça Eleitoral na presente data.
Eleitor: MARCELO VINAUD PRADO
Inscrição: 026412021007

Zona: 14

Município: 97012 - BRASÍLIA

Seção: 387
UF: DF

Data de Nascimento: 29/03/1971

Domiciliado desde: 14/03/2012
Filiação: MIRIAN VINAUD PRADO
NILSON DA SILVA PRADO
Certidão emitida às 17:39 de 13/12/2016

Res.-TSE n o 21.823/2004:
" O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto,
salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos
ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas,
excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de
candidatos."
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de
naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; condenação
cri minal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou
prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção, em Portugal, pelo
estatuto da igualdade.

Esta certidão de -quitação eleitoral é expedida gratuitamente. Sua autenticidade
poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no
endereço:
htti)://www.tse.jus.br ,
por
meio
do
código

ZDXX.WOBR.CP2/.BWCN

1
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PoderJudìciárioda União
TJDFTTR[BUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1 a e 2 a Instâncias
CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de
ações cíveis e criminais disponíveis até 12/1 2/2016, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPFICNPJ de:
MARCELO VINAUD PRADO
590.360.951-15
( MIRIAM VINAUD PRADO)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br ), informando-se o número do
selo digital de segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição
de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou
órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados
do Poder Judiciário, (artigo 8°, § 2° da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências,
recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão
criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais.
Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br , Cidadãos, Certidão de
Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.66611993.
Emitida gratuitamente pela internet em: 13/12/2016
Data da última atualização do banco de dados: 12/12/2016
Selo digital de segurança: 2016.CTD.LPZI.T6MG.WQSS.GJ4H.WVI1
*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

Página

Página 18 de 28

1

de

1
NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala e - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento:
Parte integrante do Avulso da MSF n° 109 de 2016.

1311212016 17:35:39

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

454

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1

•

Dezembro de 2016

Diz JU TIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1 a e 2 a Instâncias
CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de
ações criminais disponíveis até 1211212016, NADA CONSTA contra o nome por extenso e
CPF/CNPJ de:
MARCELO VINAUD PRADO
590.360.951-15

( MIRIAN VINAUD PRADO)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br ), informando-se o número do
selo digital de segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição
de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou
órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados
do Poder Judiciário. (artigo 8°, § 2° da Resolução 1211CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências,
recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão
criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais.
Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br , Cidadãos, Certidão de
Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.66611993.
Emitida gratuitamente pela internet em: 13/1 2/2016
Data da última atualização do banco de dados: 12/12/2016
Selo digital de segurança: 2016.CTD.ZYSC.620P.27ML.ERQI.INT4

*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

Página

Página 19 de 28

1

de 1

13/1 21201 6 17:29:07

NUCER — Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
BrasIlia — DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h

Parte integrante do Avulso da MSF n° 109 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JD

T

Quinta-feira 15

455

^^ Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1 a e 2 a Instâncias
CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de
ações cíveis disponíveis até 12112/2016, NADA CONSTA contra o nome por extenso e
CPF/CNPJ de:
MARCELO VINAUD PRADO
590.360.951-15
( MIRIAM VINAUD PRADO)

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da ce rt idão, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br ), informando-se o número do
selo digital de segurança impresso.
c) A ce rt idão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição
de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou
órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados
do Poder Judiciário. (artigo 8°, § 2° da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências,
recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão
criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais.
Demais informações sobre o conteúdo das ce rt idões, consultar em www.tjdft.jus.br , Cidadãos, Ce rt idão de
Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.66611993.

Emitida gratuitamente pela internet em: 13/1 2/2016
Data da última atualização do banco de dados: 12/12/2016
Selo digital de segurança: 2016.CTD.XVIV.WI NJ.9BSW.TKFV.86YT
*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***
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TJDFTTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1 a e 2 a Instâncias
CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de
ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/12/2016, NADA CONSTA
contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:
MARCELO VINAUD PRADO

590.360.951-15

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdit.jus.br ), informando-se o número do
selo digital de segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição
de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juizo ou
órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados
do Poder Judiciário. (artigo 8°, § 2° da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências,
recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão
criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais.
Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br , Cidadãos, Certidão de
Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.66611993.
Emitida gratuitamente pela internet em: 13/12/2016
Data da última atualização do banco de dados: 12/1 212016
Selo digital de segurança: 2016.CTD.M37 F.KUT9.B13C.W18G.WRA9

*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ** w
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DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
CERTIDÃO N°
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CFIDF

: 373-01.556.26712016
: MARCELO VINAUD PRADO
: SQN 316 BL B AP 508 B AP 508
: NAO CADASTRADO
: 590.360.951-15

FINALIDADE

: VERIFICACAO DE DEBITOS

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os
relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo,
débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n°23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 13 de Março de 2017.

Brasília, 13 de Dezembro de 2016.

Certidão emitida via internet às 17:42:26 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df. Jov.br

1
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DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

q

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
CERTIDÃO N°
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF

: 373-01.556.25312016
: MARCELO VINAUD PRADO
: SQN 316 BL B AP 508 B AP 508
: NAO CADASTRADO
: 590.360.951-15

FINALIDADE

: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os
relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo,
débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n°23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 13 de Março de 2017.

Brasília, 13 de Dezembro de 2016.

Certidão emitida via internet às 17:40:57 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

1
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DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETÁRIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO N°
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF

: 373-01.656.25812016
: MARCELO VINAUD PRADO
: SQN 316 BL B AP 508 B AP 508
: NAO CADASTRADO
: 590.360.951-15

FINALIDADE

. JUNTO A ORGAOS PUBLICOS
CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os
relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo,
débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n"23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 13 de Março de 2017.

Brasília, 13 de Dezembro de 2016.

Certidão emitida via internet às 17:41:31 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df. Jov.br
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DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO N°
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF

: 373-01.556.26012016
: MARCELO VINAUD PRADO
: SQN 316 BL B AP 508 B AP 508
: NAO CADASTRADO
: 590.360.951-15

FINALIDADE

: I NSCRICAO NO CADASTRO FISCAL

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os
relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo,
débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n"23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 13 de Março de 2017.

Brasília, 13 de Dezembro de 2016.

Certidão emitida via internet às 17:41:57 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br
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DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA
CERTIDÃO N°
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF

: 375-01.559.17512016
: MARCELO VINAUD PRADO
: SQN 316 BI_ B AP 508 B AP 508
: NAO CADASTRADO
: 590.360.951-15

FINALIDADE

: JUNTO AO GDF
CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte
acima.
Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não
constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos
que venham a ser apurados.
Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade e de
direitos relativo a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da admitiistração pública. Para
estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n°23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 14 dc Março de 2017.

Brasília, 14 de Dezembro de 2016.

Certidão emitida via internet às 11:03:05 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df. =ov.hr
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: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1' Região:.

No 4625173

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA i a REGIÃO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
PROCESSOS ORIGINÁRIOS CIVEIS E CRIMINAIS

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e
execuções Cíveis e Criminais mantidos no

Tribunal Regional Federal da 1 a

Região, que

NADA CONSTA
contra MARCELO VINAUD PRADO nem contra o CPF: 590.360.951-15.
Observações:
a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão
somente processos e procedimentos de competência ' originária do Tribunal e que
estejam em tramitação, excluídos os processos em grau de recurso. Poderão,
também, ser excluídos processos sigilosos cuja . divulgação possa frustrar eventuais
investigações;

b) também estão excluídos da pesquisa os processos que tramitam no sistema Pie, nas
classes de mandado de segurança (individual e coletivo) e ações monitórias (em 10

grau de jurisdição) e nas classes de mandado de segurança (individual e coletivo,

ambos cíveis), agravos de instrumento originários de processos que tramitam no Pie),
suspensão de segurança (em 20 grau de jurisdição) além das apelações em processos
que também tramitaram no Pie no 1° grau. (Resolução PRESJ 22, de 27/11/2014);

c) a autenticidade . desta certidão deverá ser confirmada na página
do Tribunal Regional
Federal da 1 a Região ( www,trflJus.br), informando-se o número de controle acima
descrito.

Certidão Emitida em: 14/12/2016 às 11:02 (hora e data de Brasília).
Última atualização dos bancos de dados: 14/12/2016, 11h02min.

Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900. Fone: (61) 3314-5225. eMaü: secju@trfl.jus.br
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14/12/2016 https:llcontas.tcu.gov.br/certidaolWeb/Certidao/NadaConstalhome.faces;jsessionid=RlF-9u-wgySOIGMeacECJe9U.hostla10:ce03-argref7

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: MARCELO VINAUD PRADO
CPF: 590.360.951-15

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual MARCELO VINAUD
PRADO, CPF 590.360.951-15, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da
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Ofício do Ministro de Estado da Defesa
- Ofício nº 23.301, de 8 de dezembro de 2016, do Ministro de Estado da Defesa, em resposta ao Requerimento de Informações nº 487, de 2016, de autoria do Senador José Medeiros.
A informação foi encaminhada, em cópia, ao Requerente. O requerimento vai ao arquivo.

Pareceres
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 999, DE 2016
Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, sobre o Projeto de Lei do
Senado, no 258, de 2010, do Senador Antonio
Carlos Valadares, que institui a Política de
Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR) e
dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional
de Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR).

RELATOR: Senador EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

I – RELATÓRIO
Vem para a análise desta Comissão o Projeto de Lei do
Senado no 258, de 2010, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares,
que institui a Política de Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR) e dispõe
sobre a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural
(PNDBR).
Composto de 11 artigos, o PLS em questão institui a Política e
dispõe sobre o Plano Nacional com a finalidade de orientar a ação do poder
público para o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais do País
(art. 1o).
O Projeto define território rural como a unidade de
planejamento e execução das ações da Política, priorizando os que tenham
menos de oitenta habitantes por quilômetro quadrado e população média
municipal inferior a cinquenta mil habitantes, e ainda os critérios de menor
índice de desenvolvimento humano e educacional, mais beneficiários de
programas governamentais de transferência de renda, maior concentração
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de agricultores familiares, quilombolas, indígenas e assentados da reforma
agrária (art. 2o).
A Política de Desenvolvimento do Brasil Rural tem como
princípios: a democracia; a sustentabilidade social, cultural, política,
econômica e ambiental das ações; a inclusão socioeconômica, cultural,
política da população; a diversidade do patrimônio ambiental e cultural dos
territórios; a equidade no acesso a direitos e benefícios; e a solidariedade
(art. 3o).
Os objetivos da Política são: promover a superação da pobreza
e das desigualdades sociais nos territórios rurais, desenvolvendo-os
socioeconomicamente, assegurando suas funções econômicas, sociais,
culturais e ambientais; desconcentrar e democratizar a propriedade
fundiária; fortalecer a agricultura familiar e a dinamização econômica dos
territórios; formular e implementar políticas públicas baseadas na
multifuncionalidade do espaço rural; consolidar mecanismos e instrumentos
de controle e gestão social dessas políticas; e estimular hábitos alimentares
saudáveis da população (art. 4o).
A Política tem como diretrizes: a potencialização da diversidade
e da multifuncionalidade dos territórios; a valorização das
interdependências e complementaridades entre as atividades das áreas
rurais; o incentivo a iniciativas inovadoras, a dinamização econômica dos
territórios pelo uso de suas vantagens comparativas e das formas
associativas de organização social; e a criação de instrumentos políticoinstitucionais capazes de integrar e aprimorar as ações setoriais (art 5o).
O PLS no 258, de 2010, dispõe que é dever do poder público
cuidar das ações da Política e respeitar, proteger, promover, informar e
monitorar os direitos dos povos indígenas, das populações tradicionais e
dos agricultores familiares e empreendedores familiares rurais (art. 6o).
O PLS institui também o Sistema Nacional de Informações
sobre o Desenvolvimento do Brasil Rural (SNIDBR) para organizar o
registro informatizado da situação do desenvolvimento sustentável dos
territórios rurais, e estabelece os princípios de seu funcionamento (art. 7o),
e o Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR), com
vigência quadrienal (art. 8o). Estabelece, ainda, que a Conferência Nacional
de Desenvolvimento Rural Sustentável formule as diretrizes do Plano (art.
9o).
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Podem participar do planejamento do PNDBR o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), Conselhos
estaduais, Distrital e municipais, órgãos de execução de ações, colegiados
e instituições privadas (art. 10). O último artigo trata da cláusula de
vigência.
Em sua justificação o autor da proposição argumenta que seu
objetivo é qualificar a intervenção do Estado nos espaços rurais do território
nacional, estabelecendo normas gerais voltadas à implementação de
planos, programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável dos
territórios rurais do País. Informa ainda que o projeto é inspirado no
resultado de dez anos de trabalho do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF) e, especialmente, do
processo participativo de debates e elaborações que culminaram na
realização da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Sustentável e
Solidário, em junho de 2008.
O PLS foi distribuído às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ); de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle (CMA); de Assuntos Econômicos (CAE); e de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA), cabendo à última a decisão terminativa.
Não foram oferecidas emendas no prazo regimental.

II – ANÁLISE
Conforme o art. 101, I, do Regimento Interno do Senado
Federal (RISF), compete a esta Comissão opinar sobre a
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias, cabendo a
análise do mérito à CMA, à CAE e à CRA, nos termos do art. 101, II, do
RISF.
Quanto à constitucionalidade do PLS no 258 de 2010, cumpre
destacar que está entre as competências da União elaborar e executar
planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social (art. 21, IX, da Constituição Federal –
CF). A matéria trata de temas cuja regulação é de competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23 da CF).
Ademais, a matéria limita-se a estabelecer normas gerais (art. 24, § 1o, da
CF) da política do desenvolvimento rural. Há diversos exemplos de políticas
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nacionais instituídas por decretos presidenciais, por leis de iniciativa do
Poder Executivo, e por leis de iniciativa do Poder Legislativo, conforme se
vê:

por decreto
presidencial

por proposição
legislativa de
iniciativa
presidencial

por proposição
legislativa de
iniciativa do Poder
Legislativo

Decreto nº 5.813, de 22 de Junho de 2006, que aprova a
Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos;
Decreto nº 6.040, de 7 de Fevereiro de 2007, que institui a
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais
Decreto nº 6.780, de 18 de Fevereiro de 2009, que aprova a
Política Nacional de Aviação Civil (PNAC)
Lei nº 11.771, de 17 de Setembro de 2008, que dispõe sobre
a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do
Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e
estímulo ao setor turístico; revoga a Lei nº 6.505, de 13 de
dezembro de 1977, o Decreto-Lei nº 2.294, de 21 de
novembro de 1986, e dispositivos da Lei nº 8.181, de 28 de
março de 1991
Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a
Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC
Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, que Institui a Política
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a
Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - PRONATER, e
altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Lei nº 8842, de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a
Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do
Idoso, de autoria da Comissão de Assuntos Sociais do
Senado Federal (PLS nº 112, de 1990)
Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a
educação ambiental, institui a Política Nacional de
Educação Ambiental, de autoria do Deputado Fabio
Feldmann (PL nº 3792, de 1993)
Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política
nacional de Resíduos Sólidos; altera a lei 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998; e da outras providencias. Câmara dos
Deputados (SCD nº 354, de 1989)
Lei nº 12.334, de 20 de Setembro de 2010, que estabelece a
Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à
acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final
ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos
industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre
Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4º o da Lei nº
9.984, de 17 de julho de 2000, de autoria do Deputado
Leonardo Monteiro (PLC nº 168, de 2009)
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Entretanto, o PLS dispõe sobre um plano nacional de
desenvolvimento, o que fere a iniciativa ou competência privativas do
Presidente da República. De acordo com o inciso IX do art. 21 da
Constituição Federal (CF), compete à União elaborar e executar planos
nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social, mediante lei de iniciativa do Presidente da República,
conforme dispõe o § 4o do art. 165 da Lei Maior, ao determinar que os
planos e programas nacionais, regionais e setoriais serão elaborados, em
consonância com o plano plurianual. Assim, os artigos 8o e 9o da
Proposição devem ser excluídos para conferir constitucionalidade às
disposições da iniciativa, bem como deve ser adequada sua ementa.
Quanto à juridicidade, o PLS inova o ordenamento jurídico, a
norma proposta, como lei ordinária, é a mais adequada para tratar do
assunto, e está de acordo com as determinações da Lei Complementar no
95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis.

III – VOTO
Pelo exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade do Projeto de Lei do Senado no 258, de 2010, com a
seguintes emendas:

EMENDA No

01

- CCJ

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado (PLS) no 258, de
2010, a seguinte redação:
Institui a Política de Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR).

EMENDA No

02

- CCJ

Suprimam-se do Projeto de Lei do Senado (PLS) no 258, de
2010, os artigos 8o e 9o, renumerando-se os demais.
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Sala da Comissão, 16 de novembro de 2011

Senador Eunício Oliveira, Presidente

Senador Eduardo Suplicy, Relator
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1000, DE 2016
Da COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA
DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 258, de 2010, do Senador Antonio Carlos
Valadares, que institui a Política de Desenvolvimento
do Brasil Rural (PDBR) e dispõe sobre a elaboração
do Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil
Rural (PNDBR).

RELATOR: Senador ANIBAL DINIZ

I – RELATÓRIO
Submete-se ao exame da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) o Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 258, de 2010, que “institui a Política de Desenvolvimento do Brasil
Rural (PDBR) e dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional de
Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR)”, de autoria do Senador Antonio
Carlos Valadares.
A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ); de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA); de Assuntos Econômicos (CAE); e de Agricultura e Reforma
Agrária (CRA), cabendo à última a decisão terminativa.
O art. 1º do PLS nº 258, de 2010, estabelece que o objetivo da lei a
ser criada é “orientar a ação do poder público para o desenvolvimento
sustentável dos territórios rurais do País”. Para tanto, institui a Política de
Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR) e dispõe sobre a elaboração do
Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR).
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O art. 2º define os territórios rurais como “espaços socialmente
construídos, dinâmicos e mutáveis, onde se desenvolvem, simultaneamente, a
produção agropecuária e não agropecuária, as relações com a natureza e os
modos de vida, de organização social e produção cultural”. O § 1º do art. 2º da
proposição determina que o território rural é a unidade de planejamento e
execução das ações da PDBR. O § 2º do art. 2º do projeto estabelece os
critérios de desenvolvimento social e econômico que determinam a ordem em
que os territórios rurais serão priorizados.
O art. 3º do PLS nº 258, de 2010, constitui os princípios, o art. 4º
estabelece os objetivos e o art. 5º define as diretrizes que deverão reger a
PDBR. O art. 6º obriga o Poder Público a “respeitar, proteger, promover,
prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar as ações da PDBR”.
O art. 7º da proposição cria o Sistema Nacional de Informações
sobre o Desenvolvimento do Brasil Rural (SNIDBR). O art. 8º rege a
periodicidade para a elaboração do PNDBR e o art. 9º determina que a
Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável é a instância
responsável pela formulação das diretrizes da PNDBR.
O art. 10 do projeto estabelece que poderão integrar a PDBR,
como instâncias de planejamento, regulação, coordenação, articulação,
deliberação, execução, fiscalização e monitoramento, os seguintes órgãos e
entidades: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável
(CONDRAF), instituído pelo inciso VIII do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; os Conselhos estaduais, Distrital e municipais de
desenvolvimento rural ou similares, quando existentes, no âmbito de suas
atribuições; os órgãos de execução de ações, planos e programas de
desenvolvimento rural da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, quando existentes, no âmbito de suas atribuições; e as instâncias,
foros, colegiados e instituições privadas dos espaços territoriais rurais.
O art. 11 trata da cláusula de vigência, estabelecendo que a lei
entre em vigor na data de sua publicação oficial.
Na CCJ, os arts. 8º e 9º do PLS nº 258, de 2010, foram
considerados inconstitucionais, por ferirem a iniciativa privativa do Presidente
da República. Dessa maneira, a proposição foi aprovada com duas emendas
que, respectivamente, alteram a redação da ementa do projeto e suprimem os
art. 8º e 9º, renumerando-se os demais.

jo2011-10271
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Até o momento, não foram apresentadas emendas na CMA.
II – ANÁLISE
Compete à CMA, nos termos do art. 102-A, II, a e c, do
Regimento Interno do Senado Federal, apreciar o mérito das matérias relativas
à proteção do meio ambiente e à preservação e conservação de florestas.
De acordo com o autor da proposição, o “projeto é inspirado no
resultado de dez anos de trabalho do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável (CONDRAF)”. O autor afirma, ainda, que a Política de
Desenvolvimento do Brasil Rural institui um conjunto normativo necessário
para “a implementação de políticas integradas para o desenvolvimento rural,
que passa a ser abordado em suas três dimensões simultâneas: econômica (da
produção agropecuária e não-agropecuária – industrial e de serviços),
ambiental (das relações com a natureza) e social (dos modos de vida, de
organização social e produção cultural)”.
Cabe ainda observar que o Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA) recomenda, em Nota Técnica de 26 de abril de 2011, a
aprovação do projeto, in verbis:
“O Projeto de lei nº 258/2010 estabelecerá o marco legal para a
construção
participativa
do
desenvolvimento
sustentável,
multidimensional e com abordagem territorial e que valoriza
concretamente a agricultura familiar, as dinâmicas sociais, culturais,
econômicas e ambientais do meio rural. Neste sentido, o Ministério do
Desenvolvimento Agrário se expressa favorável a sua aprovação e
recomenda a realização de audiências públicas visando a divulgação
junto a sociedade”

Todavia, além das alterações realizadas na CCJ para garantir a
constitucionalidade do PLS nº 258, de 2010, algumas modificações ainda são
necessárias à proposição com o objetivo de assegurar que o desenvolvimento
sustentável seja uma das diretrizes a serem seguidas pela PDBR. Desse modo,
além de corroborar a decisão aprovada na CCJ, consideramos necessária a
adição de um novo inciso ao art. 5º do projeto, para incluir o desenvolvimento
sustentável em suas diretrizes.

jo2011-10271
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III – VOTO
Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado n 258, de 2010, com o acolhimento das Emendas nº 01 – CCJ/CMA
e nº 02 – CCJ/CMA, acrescido da seguinte emenda:
o

EMENDA Nº 3 – CMA
(ao PLS nº 258, de 2010)

Acrescente-se ao caput do art. 5º do PLS no 258, de 2010, o
seguinte inciso VIII:
“Art. 5º...................................................................................
................................................................................................
VIII – promoção do desenvolvimento sustentável e da proteção
ao meio ambiente nas atividades rurais.”

Sala da Comissão, 06 de março de 2012.

Senador RODRIGO ROLLEMBERG, Presidente

Senador ANIBAL DINIZ, Relator

jo2011-10271
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1001, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
ASSUNTOS
ECONÔMICOS, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 258, de 2010, do Senador Antonio
Carlos Valadares, que institui a Política de
Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR) e
dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional de
Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR).

RELATOR: Senador SÉRGIO SOUZA

I – RELATÓRIO
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) tem a
oportunidade de apreciar neste momento o Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 258, de 2010, do Senador Antonio Carlos Valadares, que institui a
Política de Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR) e dispõe sobre a
elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural
(PNDBR).
A Proposição estabelece no art. 1º, dos seus 11 artigos, a
Política de Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR) e prevê a elaboração
do Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR).
O art. 2º estabelece o território rural como unidade de
planejamento e execução e elenca os critérios de prioridade das ações da
PDBR.
No art. 3º são arrolados os princípios da Política de
Desenvolvimento do Brasil Rural. O art. 4º descreve os objetivos da PDBR,
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com ênfase em promover e acelerar a superação da pobreza e das
desigualdades sociais nos territórios rurais. O art. 5º prescreve as diretrizes
do Plano.
O art. 6º atribui ao Poder Público o dever de respeitar,
proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar as
ações da PDBR, como também de respeitar, proteger, promover, informar e
monitorar os direitos dos povos indígenas, das populações tradicionais e
dos agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, nos termos
da Lei nº 11.326, de 25 de julho de 2006.
O art. 7º cria o Sistema Nacional de Informações sobre o
Desenvolvimento do Brasil Rural (SNIDBR) que organizará o registro
informatizado da situação do desenvolvimento sustentável dos territórios
rurais.
O art. 8º define atributos essenciais do Plano Nacional de
Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR), com vigência quadrienal
correspondente à do Plano Plurianual (PPA).
O art. 9º elege a Conferência Nacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável, com a periodicidade máxima de quatro anos, como a
instância responsável pela formulação das diretrizes do Plano Nacional de
Desenvolvimento do Brasil Rural.
O art. 10 lista as entidades que integrarão a PDBR, como
instâncias de planejamento, regulação, coordenação, articulação,
deliberação, execução, fiscalização e monitoramento.
Por último, o art. 11 estabelece a cláusula de vigência.
O Projeto, como expõe o autor, tem o “propósito de qualificar
a intervenção do Estado nos espaços rurais do território nacional,
estabelecendo normas gerais voltadas à implementação de planos,
programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável dos
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territórios rurais do País e à realização da dignidade de todos, sem
distinção”.
Justifica ainda o Autor que o Projeto se inspira no resultado de
dez anos de trabalho do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável (CONDRAF) e, especialmente, do processo participativo de
debates e elaborações que culminaram na realização da I Conferência
Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, em junho de 2008.
A Proposição foi distribuída também às Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ); de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA); e de Agricultura e Reforma
Agrária (CRA), em decisão terminativa.
Na CCJ, a proposta foi relatada pelo Senador Eduardo Suplicy,
com voto pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do
Projeto, tendo sido aprovada com a apresentação de duas emendas, CCJ nos
1 e 2.
Na CMA, o PLS nº 258, de 2010, também obteve voto
favorável, no relatório do Senador Aníbal Diniz, que incorporou as
emendas da CCJ e apresentou a emenda CMA nº 3.
II – ANÁLISE
O exame da Proposição quanto aos aspectos de
constitucionalidade e juridicidade se processou no âmbito da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do art. 101, incisos I e II, do
Regimento Interno do Senado Federal (RISF).
A presente análise, dessa forma, focará os aspectos que
tangenciam o mérito do Projeto, posto que a redação da matéria se encontra
em conformidade com as prescrições da boa técnica legislativa e das
disposições regimentais da Casa. Nesse aspecto, cabe ressaltar que o texto
original foi alterado pelas Emendas nos 1 e 2 CCJ/CMA e CMA nº 3,
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afastando-se o risco de inconstitucionalidade da matéria por vício de
iniciativa ou invasão de prerrogativa do Poder Executivo.
No que tange ao mérito, há que se destacar que a proposta
prioriza os territórios rurais com densidade populacional inferior a oitenta
habitantes por quilômetro quadrado e população média municipal inferior a
cinquenta mil habitantes, bem como aqueles com menor índice de
desenvolvimento humano e educacional, e com maior concentração de
agricultores familiares, quilombolas, indígenas e assentados da reforma
agrária.
Nessa linha, ressalta-se que o PLS nº 258, de 2010,
complementa, ao delinear critérios sociais objetivos, as disposições do art.
187 da Constituição Federal, que estabelece que a política agrícola será
planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor
de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos
setores de comercialização, de armazenamento e de transportes.
Salientamos ainda que o PLS em exame também se coaduna
com as disposições da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que também
fixa fundamentos, define objetivos e competências institucionais, prevê
recursos e estabelece ações e instrumentos da política agrícola,
relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e de
planejamento das atividades pesqueira e florestal.
Acresce que, não obstante os resultados práticos advindos da
conversão em lei do PLS nº 258, de 2010, dependam fortemente das
prioridades estabelecidas pelo Governo Federal em relação às ações
voltadas ao meio rural, a matéria avança no sentido de reafirmar
objetivamente o compromisso do Estado brasileiro com os territórios
rurais, entendidos como espaços de planejamento e execução das ações
governamentais.
Observamos, finalmente, que, dado o relevante papel que a
produção rural desempenha na economia, na sociedade brasileira e como
alvo estratégico para as ações de fortalecimento e valorização do campo, o
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mérito da proposição se torna inquestionável, representando uma
orientação programática importante para as ações direcionadas ao setor
rural.

III – VOTO
Em consonância com o exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2010, e pelo acolhimento das Emendas
nos 1 e 2 - CCJ/CMA e CMA nº 3.

Sala da Comissão, em 15 de outubro de 2013.
Senador LINDBERGH FARIAS, Presidente

Senador SÉRGIO SOUZA, Relator

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

486

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

487

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

488

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B597E6B600167B50.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

489

SENADO FEDERAL
PARECER N° 1002, DE 2016

Da COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA
AGRÁRIA, em decisão terminativa, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 258, de 2010, do Senador
Antonio Carlos Valadares, que institui a Política de
Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR) e dispõe
sobre a elaboração do Plano Nacional de
Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR).

PRESIDENTE: Senadora ANA AMÉLIA
RELATOR: Senador RONALDO CAIADO

I – RELATÓRIO
Sob análise, em decisão terminativa, na Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária (CRA), o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
258, de 2010, do Senador ANTONIO CARLOS VALADARES, que institui a
Política de Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR) e dispõe sobre a
elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural
(PNDBR).
A Proposição é composta de 11 artigos.
O art. 1º estabelece a Política de Desenvolvimento do Brasil
Rural (PDBR) e prevê a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento
do Brasil Rural (PNDBR).
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O art. 2º estabelece o território rural como unidade de
planejamento e execução e elenca os critérios de prioridade das ações da
PDBR.
No art. 3º são arrolados os princípios da Política de
Desenvolvimento do Brasil Rural. O art. 4º descreve os objetivos da PDBR,
com ênfase em promover e acelerar a superação da pobreza e das
desigualdades sociais nos territórios rurais. O art. 5º prescreve as
diretrizes do Plano.
O art. 6º atribui ao Poder Público o dever de respeitar,
proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar as
ações da PDBR, como também de respeitar, proteger, promover, informar
e monitorar os direitos dos povos indígenas, das populações tradicionais e
dos agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, nos
termos da Lei nº 11.326, de 25 de julho de 2006.
O art. 7º cria o Sistema Nacional de Informações sobre o
Desenvolvimento do Brasil Rural (SNIDBR), que organizará o registro
informatizado da situação do desenvolvimento sustentável dos territórios
rurais.
O art. 8º define atributos essenciais do Plano Nacional de
Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR), com vigência quadrienal
correspondente à do Plano Plurianual (PPA).
O art. 9º elege a Conferência Nacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável, com a periodicidade máxima de quatro anos, como a
instância responsável pela formulação das diretrizes do Plano Nacional de
Desenvolvimento do Brasil Rural.
O art. 10 lista as entidades que integrarão a PDBR, como
instâncias de planejamento, regulação, coordenação, articulação,
deliberação, execução, fiscalização e monitoramento.
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Por fim, o art. 11 estabelece a cláusula de vigência.
O Projeto, como expõe o autor, tem o “propósito de qualificar
a intervenção do Estado nos espaços rurais do território nacional,
estabelecendo normas gerais voltadas à implementação de planos,
programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável dos
territórios rurais do País e à realização da dignidade de todos, sem
distinção”.
Justifica ainda o autor que o projeto se inspira no resultado
de dez anos de trabalho do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável (CONDRAF) e, especialmente, do processo participativo de
debates e elaborações que culminaram na realização da I Conferência
Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, em junho de 2008.
A Proposição foi apreciada também pelas Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ); de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA); e de Assuntos Econômicos
(CAE).
Na CCJ, a proposta foi relatada pelo Senador EDUARDO
SUPLICY, com voto pela constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade do Projeto, tendo sido aprovada com a apresentação de
duas emendas: Emendas nos 1 – CCJ e 2 – CCJ.
Na CMA, o PLS nº 258, de 2010, obteve voto favorável, no
relatório do Senador ANÍBAL DINIZ, que incorporou as emendas da CCJ e
apresentou a Emenda nº 3 – CMA.
Na CAE, a Proposição foi relatada pelo Senador SÉRGIO
SOUZA, com voto acatando o teor do PLS nº 258, de 2010, com as
emendas aprovadas na CCJ e na CMA.
Em 12/12/2015, foi recebido na CRA relatório do Senador
JAYME CAMPOS, que concluía pela aprovação do PLS e das Emendas nº 1
e 2-CCJ/CMA/CAE e da Emenda nº 3-CMA/CAE.
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No entanto, a matéria foi arquivada ao final da 54ª
Legislatura, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Senado
Federal (RISF) e do Ato da Mesa nº 2, de 2014, sem a apreciação do
Parecer elaborado pelo Senador JAYME CAMPOS.
Em sequência, em face da aprovação, em 19/3/2015, do
Requerimento nº 71, de 2015, de autoria do Senador ANTONIO CARLOS
VALADARES e outros senhores senadores, com fulcro nos termos do art.
332, § 1º, do RISF, a Proposição foi desarquivada.
Uma vez que a matéria já se encontra instruída pela CCJ, CMA
e CAE, a matéria retornou ao exame da CRA para decisão em caráter
terminativo.
Não foram apresentadas outras emendas ao Projeto.
II – ANÁLISE
Em face do caráter terminativo, cabe a esta Comissão
manifestar-se quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa, regimentalidade e mérito.
Inicialmente, cabe destacar que compete a esta Comissão
opinar sobre agricultura, pecuária e abastecimento, sobre planejamento,
acompanhamento e execução da política agrícola e fundiária, nos termos
dos incisos II e III do art. 104-B do RISF.
Cumpre destacar que os aspectos de constitucionalidade e
juridicidade foram analisados no âmbito da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, nos termos do art. 101, incisos I e II, do RISF.
Em síntese, cabe observar que está entre as competências da
União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do
território e de desenvolvimento econômico e social (art. 21, IX, da
Constituição Federal).
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A proposição trata de temas cuja regulação é de competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art.
23 da Constituição). Ademais, a matéria limita-se a estabelecer normas
gerais (art. 24, § 1º, da Constituição) da política de desenvolvimento rural.
O PLS nº 258, de 2010, almeja inserir no ordenamento
jurídico disposições sobre plano de desenvolvimento, o que encontra
amparo nas atribuições do Congresso Nacional (art. 48, IV, da
Constituição), e não fere a iniciativa ou competência privativas do
Presidente da República (arts. 61 e 84 da Constituição). Assim, seguindo
posição exarada pela CCJ, entendemos não haver óbices constitucionais à
aprovação da matéria.
No tocante à juridicidade, a proposição se afigura adequada,
pelos seguintes motivos: o meio eleito para o alcance dos objetivos
pretendidos (normatização via edição de lei) é o apropriado; a matéria
nele tratada inova o ordenamento jurídico; possui o atributo da
generalidade; se revela compatível com os princípios diretores do sistema
de direito pátrio; e se afigura dotada de potencial coercitividade.
A técnica legislativa está de acordo com as determinações da
Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei
complementar nº 107, de 26 de abril de 2001, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, ressalvados
os ajustes necessários descritos a seguir.
Nesse aspecto, cabe ressaltar que o texto original foi alterado
pelas Emendas nº 1 e 2 CCJ-CMA-CAE e nº 3 CMA-CAE, afastando-se o
risco de inconstitucionalidade da matéria por vício de iniciativa ou invasão
de prerrogativa do Poder Executivo.
Nessa linha, ressalta-se que o PLS nº 258, de 2010,
complementa, ao delinear critérios sociais objetivos, as disposições do art.
187 da Constituição Federal, que estabelece que a política agrícola será
planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do
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setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem
como dos setores de comercialização, de armazenamento e de
transportes.
Salientamos ainda que o PLS em exame também se coaduna
com as disposições da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que fixa
fundamentos, define objetivos e competências institucionais, prevê
recursos e estabelece ações e instrumentos da política agrícola,
relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e de
planejamento das atividades pesqueira e florestal.
Com respeito ao mérito, dado o relevante papel que a
produção rural desempenha na economia e na sociedade brasileira, como
alvo estratégico para as ações de fortalecimento e valorização do campo,
o mérito da proposição se torna inquestionável, representando uma
orientação programática importante para as ações do Estado direcionadas
ao setor rural.
Ademais, há que se destacar que a proposta prioriza os
territórios rurais com densidade populacional inferior a oitenta habitantes
por quilômetro quadrado e população média municipal inferior a
cinquenta mil habitantes, bem como aqueles com menor índice de
desenvolvimento humano e educacional, e com maior concentração de
agricultores familiares, quilombolas, indígenas e assentados da reforma
agrária.
Em que pese a relevância da matéria, no último 07 de
dezembro proferi Parecer pela rejeição da proposta, vez que os objetivos
pretendidos pelo nobre autor já estariam “contemplados no Plano
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PNDRSS),
elaborado com base nos debates realizados durante a II Conferência
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (2ª CNDRSS),
realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf), ao
longo de 2013”.
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Por ocasião dos debates, no entanto, os membros desta
Comissão fizeram ponderações no sentido de dar força legal para
consolidar a “Política Nacional do Brasil Rural”.
É o relatório.
III – VOTO
Ante todo o exposto e tendo em vista os relevantes
argumentos no sentido de tornar obrigatórias as políticas em prol do
desenvolvimento do setor rural, acolho as sugestões dos nobres pares, e
voto pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2010, e pelo
acolhimento das Emendas nos 1 e 2 CCJ-CMA-CAE e da nº 3 CMA-CAE.

Sala da Comissão, em 7 de dezembro de 2016.

SENADOR RONALDO CAIADO
DEMOCRATAS/GO
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IV – DECISÃO DA COMISSÃO
Na 32ª Reunião Extraordinária realizada nesta data, a
Comissão aprova o Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2010, e as
Emendas nº 1-CCJ/CMA/CAE e 2-CCJ/CMA/CAE e a Emenda nº 3CMA/CAE, descritas abaixo:
EMENDA Nº 1–CCJ/CMA/CAE/CRA
Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 258, de
2010, a seguinte redação:
Institui a Política de Desenvolvimento do Brasil Rural
(PDBR).
EMENDA Nº 2–CCJ/CMA/CAE/CRA
Suprimam-se do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 258, de
2010, os artigos 8º e 9º, renumerando-se os demais.
EMENDA Nº 3-CMA/CAE/CRA
Acrescente-se ao caput do art. 5º do PLS nº 258, de 2010, o
seguinte inciso VIII:
“Art. 5º...........................................................................
........................................................................................
VIII – promoção do desenvolvimento sustentável e da
proteção ao meio ambiente nas atividades rurais.”
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2016.
Senadora ANA AMÉLIA, Presidente
Senador RONALDO CAIADO, Relator

Ala Senador Alexandre Costa – Gabinete 21 – Anexo - Bloco A – Senado Federal – Brasília/DF
CEP 70165-900 - Telefone:(61) 3303-6439 e 6440 – Fax: (61) 3303-6445
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 258, DE
2010, APROVADO COM AS EMENDAS Nº 1-CCJ/CMA/CAE/CRA
E 2- CCJ/CMA/CAE/CRA E A EMENDA Nº 3- CMA/CAE/CRA NA
COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 258, DE 2010
Institui a Política de Desenvolvimento do
Brasil Rural (PDBR).
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta lei institui a Política de Desenvolvimento
Brasil Rural (PDBR) e dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional
Desenvolvimento do Brasil Rural (PNDBR), a fim de orientar a ação
poder público para o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais
País e a realização da dignidade de todos.

do
de
do
do

Art. 2º Os territórios rurais são considerados, para os efeitos
desta Lei, como espaços socialmente construídos, dinâmicos e mutáveis,
onde se desenvolvem, simultaneamente, a produção agropecuária e nãoagropecuária, as relações com a natureza e os modos de vida, de
organização social e produção cultural.
§ 1º O território rural é a unidade de planejamento e execução
das ações da PDBR e será criado e modificado pelo poder público a partir
de agrupamentos municipais, segundo critérios sociais, culturais,
geográficos e econômicos, compreendendo as áreas rurais e as urbanas de
municípios onde predominem dinâmicas e relações de interação entre as
atividades rurais e urbanas.
§ 2º Serão priorizados os territórios rurais que apresentem
densidade populacional média abaixo de oitenta habitantes por quilômetro
quadrado e, concomitantemente, população média municipal de até
cinqüenta mil habitantes, com base nos dados censitários mais recentes,
considerando-se, ainda, os seguintes critérios:
I – menores índices de desenvolvimento humano;
II – maior concentração de beneficiários de programas
governamentais de transferência de renda;
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III – maior concentração de agricultores familiares e
assentados da reforma agrária;
IV – maior concentração de populações tradicionais,
quilombolas e indígenas;
V – baixo dinamismo econômico;
VI – convergência de programas de apoio ao desenvolvimento
de distintos níveis de governo;
VII – maior concentração de municípios com menores índices
de desenvolvimento educacional.
Art. 3º São princípios da PDBR:
I – a democracia como princípio organizativo da cultura
política e das relações sociais;
II – a sustentabilidade das atividades desenvolvidas nas áreas
rurais, em suas dimensões social, cultural, política, econômica e ambiental,
sempre visando à redução de desigualdades;
III – a inclusão política, social, cultural e econômica dos
segmentos sociais excluídos ou pouco alcançados pelos benefícios
proporcionados pelo desenvolvimento;
IV – a diversidade do patrimônio ambiental e cultural
existente nos territórios rurais, com o respeito à multiplicidade dos arranjos
econômicos e dos sistemas produtivos locais, da organização social e
política e das formas de uso e apropriação dos recursos naturais;
V – a equidade no acesso a direitos e benefícios decorrentes
de políticas públicas, como forma de superação dos mecanismos de
opressão de classe, gênero, geração, etnia, religião e orientação sexual;
VI – a solidariedade de todos em favor de uma ordem
econômica, social, cultural, ambiental e política justa.
Art. 4º A PDBR tem por objetivo promover e acelerar a
superação da pobreza e das desigualdades sociais nos territórios rurais,
inclusive as de gênero, raça e etnia e, especialmente:
I – desenvolver social e economicamente os territórios rurais,
garantindo dignidade às famílias que optarem por se desenvolver nesses
espaços;
II – assegurar as funções econômicas, sociais, culturais e
ambientais dos territórios rurais e reduzir as desigualdades regionais;
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III – garantir o papel estratégico dos territórios rurais
brasileiros na construção do desenvolvimento nacional, desconcentrando e
democratizando a propriedade fundiária;
IV – fortalecer a agricultura familiar como forma de garantir a
segurança alimentar e nutricional da população;
V – fortalecer a dinamização econômica dos territórios rurais
com diversificação das atividades produtivas e uso sustentável dos
recursos naturais;
VI – formular e implementar políticas públicas baseadas na
multifuncionalidade do espaço rural e orientadas por uma estratégia de
desenvolvimento territorial;
VIII – consolidar mecanismos e instrumentos de controle e
gestão social das políticas públicas voltadas para os territórios rurais;
IX – estimular hábitos alimentares saudáveis, visando a
melhorar o padrão nutricional da população brasileira e a incentivar a
produção e o consumo de produtos elaborados com respeito às normas
ambientais e trabalhistas.
Art. 5º São diretrizes da PDBR:
I – potencialização da diversidade e da multifuncionalidade
dos territórios rurais nas suas dimensões econômicas, sociais, culturais e
ambientais;
II – valorização das relações de interdependência e
complementaridade entre as atividades das áreas rurais e urbanas;
III – reconhecimento e incentivo a iniciativas inovadoras
voltadas à inclusão social, geração de ocupação e renda, melhoria da
qualidade ambiental e preservação do patrimônio cultural das populações
rurais;
IV – construção de processos indutores da dinamização
econômica dos territórios rurais, potencializando as relações de
proximidade, as vantagens comparativas e competitivas e as formas
associativas e cooperativas de organização social;
V – implementação de ações integradas entre as áreas sócioculturais e as de infraestrutura produtiva, visando à elevação da qualidade
de vida da população, à inclusão social e à promoção da igualdade de
oportunidades;
VI – criação de instrumentos político-institucionais capazes de
integrar e aprimorar as ações setoriais desenvolvidas nas diferentes esferas
de governo;
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VII – incentivo ao fortalecimento e consolidação das formas
de organização autônoma da sociedade civil e dos espaços de controle e
gestão social das políticas públicas.
VIII – promoção do desenvolvimento sustentável e da
proteção ao meio ambiente nas atividades rurais.
Art. 6º É dever do poder público respeitar, proteger,
promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar as ações da
PDBR.
Parágrafo único. Cumpre também ao poder público respeitar,
proteger, promover, informar e monitorar os direitos dos povos indígenas,
das populações tradicionais e dos agricultores familiares e empreendedores
familiares rurais, nos termos da Lei nº 11.326, de 25 de julho de 2006, bem
como garantir os mecanismos para sua exigibilidade.
Art. 7º O Sistema Nacional de Informações sobre o
Desenvolvimento do Brasil Rural (SNIDBR) organizará o registro
informatizado da situação do desenvolvimento sustentável dos territórios
rurais.
§ 1º O SNIDBR compreenderá um sistema de coleta,
tratamento, armazenamento e recuperação de suas informações, devendo
contemplar a caracterização econômica, social, cultural, política e
ambiental de cada território rural, bem como a perspectiva de
desenvolvimento sustentável a partir das ações, planos e programas
realizados no âmbito da PDBR.
SNIDBR:

§ 2º São princípios básicos para o funcionamento do

I – descentralização da obtenção e produção de dados e
informações, garantida a participação social;
II – coordenação unificada do sistema;
sociedade.

III – acesso a dados e informações garantido a toda a

Art. 8º Poderão integrar a PDBR, como instâncias de
planejamento, regulação, coordenação, articulação, deliberação, execução,
fiscalização e monitoramento:
I – o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável (CONDRAF), instituído pelo inciso VIII do art. 29 da Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003;
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II – Conselhos estaduais, Distrital e municipais de
desenvolvimento rural ou similares, quando existentes, no âmbito de suas
atribuições;
III – órgãos de execução de ações, planos e programas de
desenvolvimento rural da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, quando existentes, no âmbito de suas atribuições;
IV – as instâncias, foros, colegiados e instituições privadas
dos espaços territoriais rurais.
§ 1º A participação social será assegurada em, no mínimo,
dois terços da composição dos conselhos a que se referem os incisos I e II
deste artigo.
§ 2º A participação dos entes referidos neste artigo implica na
adesão às definições, princípios, objetivos e diretrizes estabelecidas nesta
Lei, bem como no dever de fornecer informações aos órgãos federais
responsáveis pelo planejamento, execução e monitoramento da PDBR,
sempre que solicitados, sobre planos, programas e ações no âmbito de suas
competências.
§ 3º Para execução das ações previstas na PDBR, os órgãos
públicos envolvidos poderão firmar convênios, acordos de cooperação,
ajustes ou outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades da
administração pública federal, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, bem como com consórcios públicos, entidades de direito
público ou privado sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras,
observada a legislação vigente.
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2016.
Senadora ANA AMÉLIA, Presidente

Senador RONALDO CAIADO, Relator
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Abertura do prazo de 5 dias úteis para interposição de recurso para que o referido projeto seja apreciado pelo Plenário.
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1.003, DE 2016
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS,
sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 504, de
2013, do Senador Wilder Morais, que altera o
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que
dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública,
para dispor sobre a desapropriação para
reparcelamento do solo.

RELATOR: Senador CRISTOVAM BUARQUE

I – RELATÓRIO
O projeto em análise altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, para
disciplinar a desapropriação para reparcelamento do solo. Nesse sentido,
modifica-se a redação do art. 4º e acrescenta-se o art. 4º-A.
Na redação proposta para o caput do art. 4º, determina-se que “a
desapropriação poderá abranger área contígua necessária ao desenvolvimento
da obra ou destinada a reparcelamento do solo”.
Nos parágrafos
subsequentes: (a) define-se “reparcelamento do solo” como “a reconfiguração
do traçado de lotes e logradouros, para viabilizar o adequado aproveitamento
do solo urbano”; (b) autoriza-se a incorporação ao patrimônio público, na
condição de bens dominicais, ou a alienação a terceiros, dos lotes resultantes
de reparcelamento do solo e das unidades imobiliárias sobre eles
eventualmente edificadas; (c) exige-se que, na hipótese de reparcelamento do
solo integrado a obra pública, a declaração de utilidade pública delimite as
áreas indispensáveis à realização da obra e as que se destinam ao
reparcelamento; e (d) condiciona-se a declaração de utilidade pública à prévia
aprovação pelo Município do respectivo projeto.
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O art. 4º-A institui um procedimento específico para as áreas
declaradas de utilidade pública para fins de reparcelamento do solo, em que se
condiciona a desapropriação judicial do imóvel ao cumprimento das etapas
prévias de mediação e arbitragem.
Na etapa de mediação, exige-se que seja oferecida aos
proprietários de todos os imóveis necessários ao reparcelamento uma
indenização de valor não inferior a 120% ou superior a 150% do valor venal
do imóvel adotado para o cálculo do imposto predial e territorial urbano
(IPTU). Faculta-se, ainda, o oferecimento de uma troca do imóvel original por
outro a ser produzido no âmbito do empreendimento ou por participação no
capital de fundo de investimento imobiliário ou sociedade de propósito
específico a que tenha sido delegada sua execução. Para a condução das
negociações, determina-se a adoção de método neutro de resolução de
disputa.
Nos casos em que não se tiver alcançado acordo na etapa de
mediação, determina-se ao Poder Público que ofereça aos proprietários uma
proposta de compromisso arbitral para fixação do valor da indenização, que
poderá adotar como critério de avaliação norma técnica estabelecida por
instituição nacional ou internacional.
O autor da iniciativa, Senador Wilder Morais, considera os
instrumentos de que atualmente dispõem os municípios insuficientes para
viabilizar a revitalização e o adensamento de áreas urbanas degradadas, em
que há infraestrutura subaproveitada e acesso ao transporte coletivo. Essa
política seria, por sua vez, fundamental para reverter o atual modelo de
crescimento urbano baseado em condomínios fechados distantes da malha
urbana e locomoção por meio de automóveis. O insucesso das técnicas
atualmente adotadas decorreria da excessiva fragmentação dos lotes
existentes, que dificulta seu remembramento para formação de lotes maiores,
sobre os quais poderiam ser construídas edificações multifamiliares.
Ao instituir formas consensuais de negociação entre o poder
público e os proprietários de imóveis necessários à execução do projeto de
reurbanização, evitar-se-ia a desapropriação judicial, que exige
disponibilidade de recursos e tende a ser rejeitada pelos desapropriados. O
reparcelamento poderá ser realizado, na maior parte dos casos, sem recursos
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orçamentários, pois os lotes produzidos tendem a ser mais valiosos que os
imóveis originais, o que viabiliza sua execução por meio de concessão ou
parceria público-privada.
A reparcelamento do solo seria um aperfeiçoamento da
“desapropriação por zona”, prevista na atual redação do art. 4º do DecretoLei, que faculta a desapropriação de áreas contíguas à obra “que se
valorizarem extraordinariamente”, para posterior revenda. Enquanto esta tem
por finalidade a recuperação da valorização imobiliária gerada pela obra
pública, o reparcelamento objetiva viabilizar o adequado aproveitamento do
solo, mediante a substituição de um tecido urbano degradado por outro
consentâneo com o planejamento urbanístico. A apropriação da valorização
imobiliária pelo Poder Público também estaria presente, mas apenas como um
subproduto da intervenção urbanística.
A vinculação da intervenção ao planejamento urbano seria
assegurada pela prévia aprovação pelo município do respectivo projeto de
reparcelamento, cujas características técnicas seriam as mesmas exigidas para
o parcelamento do solo.
As etapas de mediação e arbitragem propostas seriam
obrigatórias para o Poder Público, mas facultativas para os proprietários, e
teriam por finalidade alcançar um resultado vantajoso para ambas as partes,
evitando, assim, a intervenção do Poder Judiciário. A oferta inicial, com base
no valor já constante da planta genérica de valores, multiplicado por um fator
de atualização, visa apresentar ao proprietário uma opção melhor do que a
desapropriação judicial e economizar custos associados a uma nova avaliação
de cada imóvel.
As demais propostas viabilizariam a aquisição dos imóveis sem o
desembolso de recursos financeiros, a exemplo do que já ocorre no âmbito de
incorporações imobiliárias. Segundo o autor, a substituição do imóvel original
por um novo a ser produzido é uma técnica adotada em muitos países, sob a
denominação de “land readjustment”, ou “reajuste de terras” e a participação
no capital do empreendimento, com o consequente compartilhamento de
riscos e benefícios, poderia ser atraente para os proprietários não residentes,
que têm no imóvel uma fonte de renda.
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A arbitragem, inicialmente adotada apenas pelo setor privado, já
estaria sendo praticada pelo setor público e viabilizaria uma ampliação da
segurança jurídica, mediante a adoção da norma da ABNT sobre avaliação de
imóveis.
Na avaliação do autor, esse regime jurídico eliminaria a
resistência dos proprietários de imóveis degradados a projetos de renovação
urbana, agilizando-se sua execução e economizando-se os recursos que seriam
gastos por ambas as partes em uma eventual disputa judicial.
A proposição foi distribuída às Comissões de Assuntos
Econômicos (CAE) e de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), cabendo à
última a decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas.
II – ANÁLISE
Compete à CAE, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do
Senado Federal, opinar sobre o aspecto econômico e financeiro de qualquer
matéria que lhe seja submetida. Caberá à CRA, que detêm a competência
terminativa sobre a matéria, fazer a análise da constitucionalidade e
juridicidade do projeto.
A revitalização de áreas urbanas degradadas é um objetivo
fundamental do urbanismo. Essas regiões abrigam grande parte do patrimônio
cultural das cidades e já se encontram dotadas de ampla infraestrutura urbana,
mas sua ocupação é insuficiente, notadamente no que diz respeito ao uso
residencial, o que as torna desertas e perigosas no período noturno.
Seu adensamento é fundamental para substituir o modelo de
mobilidade fundado no transporte individual por outro, baseado no transporte
coletivo, na caminhada e na bicicleta, pois esses meios de locomoção não são
economicamente sustentáveis em baixas densidades.
Nos países desenvolvidos, projetos de renovação urbana tendem
a ser executados no entorno de grandes equipamentos de transporte de massa,
como estações de metrô, visando não apenas viabilizar uma ocupação urbana
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de maior densidade populacional, mas também contribuir para o
financiamento do próprio sistema de transporte.
O mercado imobiliário é reconhecidamente incapaz de promover
essa renovação, pois isso demanda a ampliação de espaços públicos e o
remembramento de lotes pequenos em lotes maiores, o que só se viabiliza na
improvável hipótese de que todos os proprietários estejam dispostos a alienálos para um mesmo incorporador.
A desapropriação por utilidade pública, tal como atualmente
vigente, apresenta, por sua vez, deficiências que inviabilizam seu emprego
para essa finalidade. As indenizações iniciais são muito baixas, o que gera
resistência por parte dos proprietários contra o projeto. Os processos
arrastam-se no Poder Judiciário por décadas, durante as quais não se
aperfeiçoa a transmissão definitiva da propriedade para o Poder Público. Ao
final, a incidência de juros compensatórios e moratórios resulta em
precatórios de alto valor, cujo pagamento pode comprometer as finanças
públicas.
Consideramos que as técnicas de mediação e arbitragem
propostas poderão melhorar significativamente esse quadro, pois criarão um
ambiente de colaboração entre proprietários e Poder Público, em que ambas
as partes tenham seus interesses satisfeitos. Procedimentos de mediação já
foram inclusive adotados com sucesso na negociação de indenizações de
decorrentes de acidentes aéreos e desapropriações para expansão de
aeroportos. O emprego da arbitragem e de mecanismos privados de resolução
de disputas no setor público encontra precedente no art. 23-A da Lei nº 8.987,
de 1995 (Lei Geral de Concessões), introduzido pela Lei nº 11.196, de 2005.
A permuta do imóvel original por outro a ser construído na
mesma região tem sido amplamente adotada em outros países e evita o
processo de gentrificação (expulsão branca) comumente associado a esse tipo
de intervenção. A participação no capital do empreendimento, por sua vez, é
uma alternativa atraente para os proprietários que não residem no imóvel, que
estão mais interessados na propriedade como forma de investimento. Também
há experiências internacionais desse tipo, com destaque para a experiência do
Líbano na renovação do centro de Beirute após a guerra civil.
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Consideramos, portanto, que, ao introduzir novas formas de
desapropriação amigável, o projeto contribuirá viabilizar projetos de
revitalização de áreas degradadas.
III – VOTO
Ante o exposto, voto pela aprovação do PLS nº 504, de 2013.

Sala da Comissão,
Senadora GLEISI HOFFMANN, Presidenta

Senador CRISTOVAM BUARQUE, Relator
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1.004, DE 2016
Da COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA
AGRÁRIA, sobre o Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 504, de 2013, do Senador Wilder Morais,
que altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, que dispõe sobre a desapropriação por
utilidade pública, para dispor sobre a
desapropriação para reparcelamento do solo.

RELATOR: Senador PASTOR VALADARES

I – RELATÓRIO
O projeto em análise altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, para disciplinar a
desapropriação para reparcelamento do solo. Com esse propósito, o Projeto de Lei
do Senado (PLS) nº 504, de 2013, modifica a redação do art. 4º e acrescenta o art.
4º-A ao Decreto-Lei nº 3.365, de 1941.
Na redação proposta para o caput do art. 4º, determina-se que “a
desapropriação poderá abranger área contígua necessária ao desenvolvimento da
obra ou destinada a reparcelamento do solo”. Nos parágrafos subsequentes: (a)
define-se “reparcelamento do solo” como “a reconfiguração do traçado de lotes e
logradouros, para viabilizar o adequado aproveitamento do solo urbano”; (b)
autoriza-se a incorporação ao patrimônio público, na condição de bens dominicais,
ou a alienação a terceiros, dos lotes resultantes de reparcelamento do solo e das
unidades imobiliárias sobre eles eventualmente edificadas; (c) exige-se que, na
hipótese de reparcelamento do solo integrado a obra pública, a declaração de
utilidade pública delimite as áreas indispensáveis à realização da obra e as que se
destinam ao reparcelamento; e (d) condiciona-se a declaração de utilidade pública à
prévia aprovação pelo município do respectivo projeto.
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O art. 4º-A institui um procedimento específico para as áreas
declaradas de utilidade pública para fins de reparcelamento do solo, em que se
condiciona a desapropriação judicial do imóvel ao cumprimento das etapas prévias
de mediação e arbitragem.
Na etapa de mediação, exige-se que seja oferecida aos proprietários
de todos os imóveis necessários ao reparcelamento uma indenização de valor não
inferior a 120% ou superior a 150% do valor venal do imóvel adotado para o cálculo
do imposto predial e territorial urbano (IPTU). Faculta-se, ainda, o oferecimento de
uma troca do imóvel original por outro a ser produzido no âmbito do
empreendimento ou por participação no capital de fundo de investimento imobiliário
ou sociedade de propósito específico a que tenha sido delegada sua execução. Para
a condução das negociações, determina-se a adoção de método neutro de
resolução de disputa.
Nos casos em que não se tiver alcançado acordo na etapa de
mediação, determina-se ao Poder Público que ofereça aos proprietários uma
proposta de compromisso arbitral para fixação do valor da indenização, que poderá
adotar como critério de avaliação norma técnica estabelecida por instituição nacional
ou internacional.
O autor da iniciativa, Senador Wilder Morais, considera os instrumentos
de que atualmente dispõem os municípios insuficientes para viabilizar a revitalização
e o adensamento de áreas urbanas degradadas, em que há infraestrutura
subaproveitada e acesso ao transporte coletivo. Essa política seria, por sua vez,
fundamental para reverter o atual modelo de crescimento urbano baseado em
condomínios fechados distantes da malha urbana e em locomoção por meio de
automóveis. O insucesso das técnicas atualmente adotadas decorreria da excessiva
fragmentação dos lotes existentes, que dificulta seu remembramento para formação
de lotes maiores, sobre os quais poderiam ser construídas edificações
multifamiliares.
Ao instituir formas consensuais de negociação entre o poder público e
os proprietários de imóveis necessários à execução do projeto de reurbanização,
evitar-se-ia a desapropriação judicial, que exige disponibilidade de recursos e tende
a ser rejeitada pelos desapropriados. O reparcelamento poderá ser realizado, na
maior parte dos casos, sem recursos orçamentários, pois os lotes produzidos
tendem a ser mais valiosos que os imóveis originais, o que viabiliza sua execução
por meio de concessão ou parceria público-privada.
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A reparcelamento do solo seria um aperfeiçoamento da
“desapropriação por zona”, prevista na atual redação do art. 4º do Decreto-Lei nº
3.365, de 1941, que faculta a desapropriação de áreas contíguas à obra “que se
valorizarem extraordinariamente”, para posterior revenda. Enquanto esta tem por
finalidade a recuperação da valorização imobiliária gerada pela obra pública, o
reparcelamento objetiva viabilizar o adequado aproveitamento do solo, mediante a
substituição de um tecido urbano degradado por outro consentâneo com o
planejamento urbanístico. A apropriação da valorização imobiliária pelo Poder
Público também estaria presente, mas apenas como um subproduto da intervenção
urbanística.
A vinculação da intervenção ao planejamento urbano seria assegurada
pela prévia aprovação pelo município do respectivo projeto de reparcelamento, cujas
características técnicas seriam as mesmas exigidas para o parcelamento do solo.
As etapas de mediação e arbitragem propostas seriam obrigatórias
para o Poder Público, mas facultativas para os proprietários, e teriam por finalidade
alcançar um resultado vantajoso para ambas as partes, evitando, assim, a
intervenção do Poder Judiciário. A oferta inicial, com base no valor já constante da
planta genérica de valores, multiplicado por um fator de atualização, visa apresentar
ao proprietário uma opção melhor do que a desapropriação judicial e economizar
custos associados a uma nova avaliação de cada imóvel.
As demais propostas viabilizariam a aquisição dos imóveis sem o
desembolso de recursos financeiros, a exemplo do que já ocorre no âmbito de
incorporações imobiliárias. Segundo o autor, a substituição do imóvel original por um
novo a ser produzido é uma técnica adotada em muitos países, sob a denominação
de “land readjustment”, ou “reajuste de terras” e a participação no capital do
empreendimento, com o consequente compartilhamento de riscos e benefícios,
poderia ser atraente para os proprietários não residentes, que têm no imóvel uma
fonte de renda.
A arbitragem, inicialmente adotada apenas pelo setor privado, já estaria
sendo praticada pelo setor público e viabilizaria uma ampliação da segurança
jurídica, mediante a adoção da norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) sobre avaliação de imóveis.
Na avaliação do autor, esse regime jurídico eliminaria a resistência dos
proprietários de imóveis degradados a projetos de renovação urbana, agilizando sua
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execução e economizando os recursos que seriam gastos por ambas as partes em
uma eventual disputa judicial.
A proposição foi distribuída às Comissões de Assuntos Econômicos
(CAE) e de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), cabendo à última a decisão
terminativa. O parecer da CAE foi favorável ao projeto. Não foram apresentadas
emendas.
II – ANÁLISE
Compete à CRA, nos termos do art. 104-B do Regimento Interno do
Senado Federal, opinar sobre a matéria. Detendo esta Comissão a competência
terminativa sobre a matéria, compete-lhe fazer também a análise de
constitucionalidade e juridicidade do projeto.
A proposição cria nova modalidade de desapropriação, voltada para o
reparcelamento do solo urbano. Nos termos do art. 22, inciso II, e do art. 24, I, da
Constituição Federal, compete à União legislar privativamente sobre desapropriação
e concorrentemente sobre direito urbanístico. Não há reserva de iniciativa em favor
de outro Poder. Conclui-se que a o projeto é constitucional. A técnica legislativa é
adequada aos ditames da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.
O projeto institui regime jurídico específico para a desapropriação
destinada a promover o reparcelamento do solo, entendido como a “reconfiguração
do traçado de lotes e logradouros, para viabilizar o adequado aproveitamento do
solo urbano”.
A proposição busca estimular soluções consensuais entre o Poder
Público, investidores e proprietários de imóveis necessários à revitalização de áreas
urbanas degradadas, para a execução de projetos urbanísticos de interesse público.
Tais intervenções desenvolvem-se sobre perímetros extensos e abrangem diversos
imóveis. Resultam delas, por sua vez, não apenas equipamentos públicos, mas
também lotes melhor conformados ao planejamento urbano.
A desapropriação é disciplinada não como instrumento de punição ou
de imposição autoritária de projetos urbanos, mas como forma de desbloqueio
decisório, para os casos em que as partes não logram chegar a um acordo. Nesse
sentido, a proposição induz as partes a fazerem uso de técnicas de mediação e
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arbitragem, de modo que o recurso ao Poder Judiciário seja adotado apenas em
último caso. Quanto a esse aspecto, registramos a valiosa contribuição do Comitê
Brasileiro de Arbitragem (CBAr), que sugeriu aperfeiçoamentos ao texto original da
proposição que incorporamos na forma das emendas apresentadas ao final deste
relatório.
Procura-se assegurar a viabilidade financeira desses empreendimentos
de interesse público pela autorização de que os lotes resultantes sejam alienados a
terceiros ou oferecidos em permuta aos proprietários de imóveis originais. Também
poderão ser oferecidas em pagamento aos proprietários participações no capital de
fundo de investimento imobiliário a que tenha sido delegado o empreendimento.
Caso nenhuma dessas alternativas interesse ao proprietário, deverá ser-lhe
oferecida, ainda, a alternativa da arbitragem, que determinará o valor definitivo da
indenização, eliminando-se, assim, os morosos processos que sobrecarregam o
Poder Judiciário e oneram o erário com o pagamento de juros compensatórios e
moratórios.
Embora não se aplique às áreas rurais, o regime proposto, ao viabilizar
um melhor aproveitamento do solo urbano, favorecerá modelos urbanísticos de
maior densidade, desestimulando, assim, a expansão urbana dispersa, que
descaracteriza a paisagem rural e reduz a área agrícola contígua às cidades,
frequentemente voltada para a produção de alimentos. Dessa forma, contribuirá
também para “a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e
rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território
sob sua área de influência”, diretriz de política urbana constante do art. 2º, VII, do
Estatuto da Cidade.
III – VOTO
Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, adequada
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 504,
de 2013, com as seguintes emendas:
EMENDA Nº 1-CRA
Substitua-se o caput do art. 4º-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941, na forma do art. 1º do Projeto de Lei nº 504, de 2013, pela seguinte
redação:
“Art. 4º-A. Nas áreas declaradas de utilidade pública para
fins de reparcelamento, a etapa administrativa da fase executória
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da desapropriação compreenderá mediação voltada para a
obtenção de acordo sobre a forma de indenização.
”

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

EMENDA Nº 2-CRA
Substitua-se o § 3º do art. 4º-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, na forma do art. 1º do Projeto de Lei nº 504, de 2013, pela seguinte
redação:
“Art. 4º-A.................................................................................
..

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

§ 3º Caso não se obtenha acordo na etapa de mediação,
fica autorizado o emprego da arbitragem para dirimir os conflitos
decorrentes ou relacionados à desapropriação, nos termos do art.
9º da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, devendo o Poder
Público oferecer ao proprietário uma proposta de compromisso
arbitral.
”

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

EMENDA Nº 3-CRA
Suprima-se o inciso II do § 1º do art. 4º-A do Decreto-Lei nº 3.365, de
21 de junho de 1941, na forma do art. 1º do Projeto de Lei nº 504, de 2013.

Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2016.

Senadora ANA AMÉLIA, Presidente

Senador PASTOR VALADARES, Relator
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO N° 504, DE
2013, APROVADO COM AS EMENDAS Nº 1-CRA A 3-CRA NA
COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 504, DE 2013
Altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941, que dispõe sobre a
desapropriação por utilidade pública, para
dispor sobre a desapropriação para
reparcelamento do solo.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º A desapropriação poderá abranger área contígua
necessária ao desenvolvimento da obra ou destinada a
reparcelamento do solo.
§ 1º Entende-se por reparcelamento do solo a reconfiguração do
traçado de lotes e logradouros, para viabilizar o adequado
aproveitamento do solo urbano.
§ 2º Os lotes resultantes de reparcelamento do solo e as unidades
imobiliárias sobre eles eventualmente edificadas poderão ser
incorporados ao patrimônio público na condição de bens
dominicais ou alienados a terceiros.
§ 3º Na hipótese de reparcelamento do solo integrado a obra
pública, a declaração de utilidade pública deverá delimitar as
áreas indispensáveis à realização da obra e as que se destinam ao
reparcelamento.
§ 4º A declaração de utilidade pública para reparcelamento do
solo é condicionada à prévia aprovação pelo Município do
respectivo projeto, observado o disposto no art. 9º da Lei nº
6.766, de 19 de dezembro de 1979.” (NR)
“Art.4º-A. Nas áreas declaradas de utilidade pública para fins de
reparcelamento, a etapa administrativa da fase executória da
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desapropriação compreenderá mediação voltada para a obtenção
de acordo sobre a forma de indenização.
§ 1º Na etapa de mediação, cuja duração poderá ser de até três
anos, o Poder Público:
I – apresentará ao proprietário:
a) obrigatoriamente, proposta de indenização em dinheiro, de
valor não inferior a 120% ou superior a 150% do valor venal
adotado como base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana – IPTU – no ano em que for
declarada de utilidade pública; e
b) opcionalmente, proposta de substituição parcial ou integral do
imóvel por unidade imobiliária a ser produzida no âmbito do
empreendimento ou por participação no capital de fundo de
investimento imobiliário ou sociedade de propósito específico a
que tenha sido delegada a execução do empreendimento;
§ 2º O percentual do valor venal a que se refere a alínea “a” do
inciso I do § 1º será fixado no mesmo ato que declarar a utilidade
pública e será o mesmo para todos os imóveis necessários ao
reparcelamento.
§ 3º Caso não se obtenha acordo na etapa de mediação, fica
autorizado o emprego da arbitragem para dirimir os conflitos
decorrentes ou relacionados à desapropriação, nos termos do art.
9º da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, devendo o Poder
Público oferecer ao proprietário uma proposta de compromisso
arbitral.
§ 4º O compromisso arbitral poderá adotar como critério de
avaliação norma técnica estabelecida por instituição nacional ou
internacional.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2016.

Senadora ANA AMÉLIA, Presidente
Senador PASTOR VALADARES, Relator
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Abertura do prazo de 5 dias úteis para interposição de recurso para que o referido projeto seja
apreciado pelo Plenário.
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1005, DE 2016
Da COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, sobre
os Projetos de Lei do Senado nos 268, de 2014, do
Senador Fleury, e 382, de 2014, do Senador Wilder
Morais, que alteram as Leis nos 8.171, de 17 de janeiro de
1991, e 12.787, de 11 de janeiro de 2013, para promover
o uso sustentável dos equipamentos de irrigação na
agricultura brasileira.

Relator: Senador RONALDO CAIADO

I – RELATÓRIO
Submetem-se à análise da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), os Projetos de Lei do
Senado (PLS) nos 268, de 2014, de autoria do Senador Fleury, e 382, de
2014, do Senador Wilder Morais, que alteram as Leis nos 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, e 12.787, de 11 de janeiro de 2013, para promover o uso
sustentável dos equipamentos de irrigação na agricultura brasileira.
Os projetos – de conteúdo praticamente idêntico – tramitam em
conjunto em decorrência da aprovação do Requerimento nº 1.199, de 2015.
As proposições em análise são compostas por três artigos.
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O art. 1º acrescenta parágrafo único ao art. 84 da Lei n° 8.171,
de 17 de janeiro de 1991, a fim de priorizar o uso sustentável dos
equipamentos de irrigação na política de irrigação e drenagem, de modo a
compatibilizar a atividade agrícola com a preservação do meio ambiente.
O art. 2º altera a Lei n° 12.787, de 2013, para incentivar o
desenvolvimento de pesquisas e de sistemas de irrigação que usem fonte
de energia fotovoltaica. Para tanto, acrescenta o inciso XIII ao art. 2° dessa
Lei, com o objetivo de estabelecer o conceito de energia solar fotovoltaica;
insere o art. 13-A na mencionada lei para priorizar, na gestão da Política
Nacional de Irrigação, o desenvolvimento de pesquisas que promovam a
alocação sustentável dos equipamentos, incentivando o uso de fontes
alternativas de energia nessas atividades, a exemplo da energia solar
fotovoltaica; e adapta a redação do art. 14 da Lei n° 12.787, de 2013, para
contemplar a inserção do art. 13-A.
A cláusula de vigência encontra-se no art. 3º dos PLS nos 268 e
382, de 2014.
Os autores defendem que o desenvolvimento de pesquisas e de
sistemas de irrigação alimentados com energia fotovoltaica pode
proporcionar importantes benefícios para a agricultura brasileira.
As proposições foram distribuídas à esta Comissão de Meio
Ambiente Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) e à
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), cabendo a esta última a
decisão terminativa.
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Ao PLS nº 268, de 2014, foi apresentada uma emenda do
Senador Ivo Cassol, até então Relator do mencionado PLS nesta Comissão.
Já ao PLS nº 382, de 2014, foram apresentadas duas emendas:
uma do então Relator na CMA, Senador Romero Jucá, e outra do Senador
Blairo Maggi, apresentada na CRA.
É o relatório.

II – ANÁLISE
Compete à CMA, nos termos do art. 102-A, inciso II, alínea “a”,
do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre assuntos atinentes
à defesa do meio ambiente, especialmente sobre conservação da natureza
e defesa dos recursos naturais.
Os PLS nos 268 e 382, de 2014, são meritórios e almejam
estimular o desenvolvimento de sistemas de irrigação alimentados com
energia fotovoltaica, o que pode proporcionar importantes benefícios para a
agricultura brasileira. Com reconhecido potencial no Brasil e baixo impacto
no meio ambiente, a matriz fotovoltaica apresenta vantagens comparativas
que devem ser consideradas pelo poder público nacional.
Entendemos que o uso da energia fotovoltaica deve ser
estimulado no País. A incidência perene de luz solar em seu território
possibilita ao Brasil, detentor de uma das matrizes energéticas mais limpas
do mundo, desenvolver essa estratégica fonte de energia alternativa, ao
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tempo em que conserva a qualidade do meio ambiente. O uso da energia
solar para fins de irrigação permitirá desonerar a rede convencional de
energia elétrica nos horários diurnos de elevação da demanda, o que
constitui importante vantagem a ser ressaltada.
Nesse contexto, demonstra-se adequado estabelecer que o
estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e de sistemas de irrigação
alimentados por energia solar fotovoltaica seja previsto na Política Nacional
de Irrigação. Ademais, consideramos oportuno inserir dispositivo na Lei com
vistas a estimular o poder público a conceder incentivos a projetos que
promovam o uso sustentável dos recursos naturais nos equipamentos de
irrigação, viabilizando o aproveitamento de fontes alternativas de energia
nessas atividades, a exemplo da energia solar fotovoltaica.
No tocante à emenda apresentada ao PLS nº 268, de 2014,
apesar de considerar louvável a intenção de estimular outras fontes
alternativas de energia para além da fotovoltaica, entendo que, em função
de o Brasil ser um País eminente tropical, devemos centralizar, a priori,
todos os esforços na promoção dessa energia limpa, abundante e
atualmente subaproveitada. Nada impede que em outra oportunidade
ampliemos o debate para fazer constarem outras matrizes na Política
Nacional de Irrigação.
Por fim, como os projetos em análise são idênticos, não há
diferença de mérito entre eles. Assim, aplica-se o disposto no art. 260, inciso
II, alínea “b”, do Regimento Interno do Senado Federal, que determina a
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precedência do projeto mais antigo sobre o mais recente, restando
prejudicadas, também, as emendas vinculadas ao PLS nº 382, de 2014.
III – VOTO
Ante o exposto, votamos pela aprovação do PLS nº 268, de
2014, e pela prejudicialidade do PLS nº 382, de 2014.

Sala da Comissão, em 05 de abril de 2016.

Senador OTTO ALENCAR, Presidente

Senador RONALDO CAIADO, Relator
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1006, DE 2016
Da COMISSÃO DE AGRICULTURA E
REFORMA AGRÁRIA, em decisão terminativa,
sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 268,
de 2014, do Senador Fleury, que altera as Leis
n°s 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e 12.787, de
11 de janeiro de 2013, para promover o uso
sustentável dos equipamentos de irrigação na
agricultura brasileira; e o PLS nº 382, de 2014,
do Senador Wilder Morais, que altera as Leis n°s
8.171, de 17 de janeiro de 1991, e 12.787, de 11
de janeiro de 2013, para promover o uso
sustentável dos equipamentos de irrigação na
agricultura brasileira.

Relator: Senador CIDINHO SANTOS
Relator ad hoc: Senador ROBERTO MUNIZ
I – RELATÓRIO
Em exame da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
(CRA), em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 268,
de 2014, de autoria do Senador FLEURY, e o PLS nº 382, de 2014, do
Senador WILDER MORAIS, que alteram as Leis nºs 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, e 12.787, de 11 de janeiro de 2013, para promover o uso
sustentável dos equipamentos de irrigação na agricultura brasileira.
As proposições em análise se assemelham em forma e
conteúdo, razão pela qual passaram a tramitar em conjunto, a partir da
aprovação do Requerimento nº 1.199, de 2015.
Ambas as proposições se pautam pela priorização do uso
sustentável dos equipamentos de irrigação na política de irrigação e

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

537

drenagem, de modo a compatibilizar a atividade agrícola com a
preservação do meio ambiente.
Ademais, as duas proposições em exame se inclinam a
incentivar o desenvolvimento de pesquisas e de sistemas de irrigação que
usem fonte de energia fotovoltaica, além de priorizarem, na gestão da
Política Nacional de Irrigação, o desenvolvimento de pesquisas que
promovam a alocação sustentável dos equipamentos, incentivando o uso de
fontes alternativas de energia nessas atividades, a exemplo da energia solar
fotovoltaica.
O fundamento principal apresentado pelos autores das
proposições se orienta a estabelecer que o desenvolvimento de pesquisas e
de sistemas de irrigação alimentados com energia fotovoltaica pode
proporcionar importantes benefícios para a agricultura brasileira.
As proposições foram distribuídas à Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), onde
obteve parecer pela aprovação do PLS nº 268, de 2014, e pela
prejudicialidade do PLS nº 382, de 2014, e à Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA), cabendo a esta a decisão terminativa.
II – ANÁLISE
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária analisa o PLS
nº 268, de 2014, e o PLS nº 382, de 2014, em consonância com o disposto
no art. 104-B do Regimento Interno do Senado Federal, que atribui a esta
Comissão competência para opinar sobre proposições que tratem, entre
outros temas, da irrigação e drenagem e da utilização e conservação, na
agricultura, dos recursos hídricos.
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Inicialmente, invocamos o art. 260, inciso II, alínea “b”, do
Regimento Interno desta Casa, em virtude das semelhanças de forma e
conteúdo entre as proposições examinadas, para considerar a iniciativa
mais antiga em detrimento da mais recente, e assim proceder em relação às
emendas apresentadas. Dessa forma, o PLS nº 382, de 2014, e suas
emendas restam prejudicados.
Quanto ao PLS nº 268, de 2014, cabe observar que o respeito
das disposições propostas ao ordenamento jurídico vigente garante à
proposição o alcance dos pressupostos de juridicidade.
No mesmo sentido, a iniciativa, que objetiva promover o uso
sustentável dos equipamentos de irrigação na agricultura brasileira, inserese na ordem legal em vigor, respeitando em particular os seguintes
pressupostos constitucionais:
a) compete privativamente à União legislar sobre águas e
energia (art. 22, inciso IV, CF);
b) é competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios fomentar a produção
agropecuária e organizar o abastecimento alimentar
(Art. 23, inciso VIII, CF);
c) a União incentivará a recuperação de terras áridas e
cooperará com os pequenos e médios proprietários
rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes
de água e de pequena irrigação (art. 43, § 3º, CF);
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o

aproveitamento do potencial de energia renovável de
capacidade reduzida (art. 176, § 4º, CF).
e) a política agrícola será planejada e executada na forma
da lei, com a participação efetiva do setor de produção,
envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem
como

dos

setores

de

comercialização,

de

armazenamento e de transportes, levando em conta,
especialmente, a irrigação (art. 187, inciso VII, CF);
f) durante 40 (quarenta) anos, a União aplicará dos
recursos destinados à irrigação 20% (vinte por cento) na
Região Centro-Oeste e 50% (cinquenta por cento) na
Região Nordeste, preferencialmente no Semiárido (art.
42, incisos I e II, CF – Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias);
Em adição, a iniciativa se harmoniza com as disposições dos
arts. 84 e 85 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que estabelecem
que, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), a política
de irrigação e drenagem e suas diretrizes serão executadas em todo o
território nacional, de acordo com a Constituição e com prioridade para
áreas de comprovada aptidão para irrigação, áreas de reforma agrária ou de
colonização e projetos públicos de irrigação.
No mérito, a vocação natural do Brasil para a geração de
energia fotovoltaica decorre de sua localização tropical, que permite
regular incidência de raios solares em todas as regiões do País. Aproveitar
esse potencial para, por meio da irrigação, tornar a agropecuária nacional
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ainda mais eficiente e sustentável significa um grande passo em direção ao
desenvolvimento.
Convém ressaltar que a intensificação do uso da energia solar
em todo o território nacional para fins de irrigação desonerará a rede
convencional de energia elétrica em momentos de crescimento da demanda
urbana, com grande contribuição para maior equilíbrio no fornecimento de
energia, com benefícios para todos os setores econômicos.
Entretanto, a redação original do PLS nº 268, de 2014, induz
ao direcionamento da política energética para a modalidade solar
fotovoltaica, em detrimento de outras fontes renováveis, como a eólica, a
biomassa ou as pequenas centrais hidrelétrica, todas com enorme potencial
de aplicação. Nesse sentido, apresentamos reparos ao texto original.
III – VOTO
Pelo exposto, votamos pela prejudicialidade do PLS nº 382,
de 2014, e pela aprovação do PLS nº 268, de 2014, com a seguinte
emenda:

EMENDA Nº 1 – CRA
Dê-se a seguinte redação ao art. 2º do Projeto de Lei do
Senado nº 268, de 2014:
“Art.

2º A Lei n° 12.787, de 11 de janeiro de 2013, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
‘Art. 2° .........................................................................
...........................................................................................
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XIII – energias renováveis: fontes energéticas obtidas da
natureza que são capazes de se regenerar, a exemplo da
energia solar fotovoltaica, da matriz eólica, da biomassa, do
biogás, das pequenas centrais hidrelétricas, dentre outras.’
(NR)
‘Art. 13-A. Na gestão da Política Nacional de Irrigação,
será priorizado o desenvolvimento de pesquisas para promover
a alocação sustentável dos equipamentos, incentivando o uso
de energias renováveis nessas atividades.’
‘Art. 14. No atendimento do disposto nos arts. 11, 12,
13 e 13-A, o poder público poderá apoiar, prioritariamente, os
agricultores irrigantes familiares e pequenos.’” (NR)

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2016.
Senadora ANA AMÉLIA, Presidente

Senador ROBERTO MUNIZ, Relator ad hoc
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO N° 268, DE
2014, APROVADO COM A EMENDA Nº 1-CRA NA COMISSÃO DE
AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2014
Altera as Leis n°s 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, e 12.787, de 11 de janeiro de
2013, para promover o uso sustentável dos
equipamentos de irrigação na agricultura
brasileira.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 84 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 84. ........................................................................................
Parágrafo único. A política a que se refere o caput deste artigo
priorizará o uso sustentável dos equipamentos de irrigação, de
modo a compatibilizar a atividade agrícola com a preservação do
meio ambiente.” (NR)
Art. 2º A Lei n° 12.787, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 2° ..........................................................................................
.........................................................................................................
XIII – energias renováveis: fontes energéticas obtidas da
natureza que são capazes de se regenerar, a exemplo da energia
solar fotovoltaica, da matriz eólica, da biomassa, do biogás, das
pequenas centrais hidrelétricas, dentre outras.” (NR)
“Art. 13-A. Na gestão da Política Nacional de Irrigação, será
priorizado o desenvolvimento de pesquisas para promover a
alocação sustentável dos equipamentos, incentivando o uso de
energias renováveis nessas atividades.”
“Art. 14. No atendimento do disposto nos arts. 11, 12, 13 e 13-A,
o poder público poderá apoiar, prioritariamente, os agricultores
irrigantes familiares e pequenos.” (NR)
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Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 30 de novembro de 2016.

Senadora ANA AMÉLIA, Presidente
Senador ROBERTO MUNIZ, Relator ad hoc
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Abertura do prazo de 5 dias úteis para interposição de recurso para que os referidos projetos
sejam apreciados pelo Plenário.
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1.007, DE 2016
Da COMISSÃO DE AGRICULTURA E
REFORMA AGRÁRIA, em decisão terminativa,
sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 524,
de 2015, do Senador Ronaldo Caiado, que
estabelece parâmetros para a elaboração de
políticas públicas para a ovinocaprinocultura no
Brasil.

RELATOR: Senador LASIER MARTINS

I – RELATÓRIO
Em exame na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
(CRA) o Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 524, de 2015, do Senador
RONALDO CAIADO, que estabelece parâmetros para a elaboração de
políticas públicas para a ovinocaprinocultura no Brasil.
A Proposição está composta de 26 artigos, distribuídos em 11
capítulos, cujo conteúdo se detalha a seguir.
O art. 1° declara o objetivo da iniciativa e, nos temos dos arts.
2° e 3°, preveem-se a manutenção de grupo de trabalho e o estudo setorial
permanente sobre a ovinocaprinocultura, com eventual contribuição das
entidades nacionais do segmento, e a inclusão de ações voltadas ao
fortalecimento do setor no Plano Agrícola e Pecuário anual do Governo
Federal.
No art. 4º, fica estabelecido que as ações voltadas ao
desenvolvimento da ovinocaprinocultura nacional observarão os princípios
da livre iniciativa; a sustentabilidade socioeconômica e ambiental; a
promoção do trabalho; a equidade na aplicação das políticas, considerada a
necessidade de mitigação das desigualdades sociais e regionais; além da
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participação dos agricultores na formulação e na implementação da política
nacional para o setor.
No art. 5º, definem-se, como objetivo da política, a promoção
do planejamento e a execução das ações, de forma a compatibilizar as áreas
de crédito rural; seguro rural; comercialização; tributação e outros
instrumentos fiscais; infraestrutura e serviços; pesquisa; assistência técnica;
extensão rural; sanidade animal; associativismo e cooperativismo, além da
área de capacitação.
O art. 6º estatui que os rebanhos nacionais de ovinos e
caprinos deverão ser monitorados e seus quantitativos deverão ser
consolidados e disponibilizados pelo Poder Público em plataforma de
dados de livre acesso, contemplando os quantitativos de cada espécie, a
estratificação em raças, os sistemas de produção, a finalidade da criação e a
distribuição geográfica dos rebanhos, por unidade da federação e por
região.
Conforme o art. 7º, o Poder Público disponibilizará, em
plataforma de dados de livre acesso, a capacidade instalada dos
abatedouros e dos laticínios em funcionamento no país, bem como o
número de abates de ovinos e caprinos e os quantitativos referentes à
produção de seus derivados.
O art. 8º determina que os programas de capacitação de
servidores públicos responsáveis por assistência técnica e extensão rural,
realizados prioritariamente em parceira com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), de que trata a Lei nº 8.315, de 23 de
dezembro de 1991, deverão incluir, periodicamente, atualização dos
conhecimentos específicos sobre ovinos e caprinos e suas importâncias
econômicas.
No art. 9º, a Proposição estabelece que o Poder Público
atribuirá a órgão de sua estrutura a responsabilidade pelo desenvolvimento
de pesquisa e inovação tecnológica das cadeias produtivas de ovinos e de
caprinos.
O art. 10 determina que o órgão federal responsável pelo
controle sanitário no país promoverá a unificação de procedimentos em
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matéria de fiscalização sanitária dos rebanhos, mediante convênios de
capacitação técnica com os governos estaduais e municipais.
No art. 11, fica instituído que as exigências sanitárias e os
procedimentos legais para a importação e a exportação de ovinos e de
caprinos serão de acesso público.
Conforme o art. 12 preconiza, o Poder Público efetivará a
garantia de preços para os produtos da ovinocaprinocultura no país por
meio da compra dos produtos, por preços mínimos a serem fixados nos
termos do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966; e por meio da
concessão de financiamento, com ou sem opção de venda, inclusive para
industrialização, acondicionamento, beneficiamento, armazenamento,
transporte e distribuição da produção.
Nos termos do art. 13, a simplificação dos procedimentos de
importação ou exportação de ovinos e de caprinos vivos, sêmen ou outros
produtos resultantes do abate deverá ser objeto de contínua atenção e
esforço conjunto por parte dos órgãos de normatização, fiscalização e
controle.
Em conformidade com o art. 14, o Plano Agrícola e Pecuário
do Governo Federal incluirá, anualmente, as linhas de crédito específicas
da ovinocaprinocultura.
Pelo art. 15, os valores do seguro rural previstos no Plano
Agrícola e Pecuário do Governo Federal deverão contemplar a demanda
estimada para o setor.
Em consonância com o art. 16, ficam modificados os arts. 32 e
33 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, para suspender o
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidente sobre a
receita bruta da venda, no mercado interno, de ovinos e caprinos vivos,
quando efetuado por pessoa jurídica, inclusive cooperativa.
Segundo os art. 17 e 18, não mais se aplica o tratamento
tributário previsto nos arts. 1°, 8º e 9º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de
2004, a insumos e produtos da ovinocaprinocultura.
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O art. 19 modifica a Lei nº 13.043, de 13 de novembro de
2014, para estender os benefícios do Reintegra aos exportadores de peles
curtidas ou crust de ovinos e de couros e peles curtidas ou crust de
caprinos.
Conforme determina o art. 20, é obrigatória a inclusão de
carne, leite e queijo oriundos da ovinocaprinocultura e de outros derivados,
de produção nacional, nos cardápios do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), respeitadas as condições específicas de cada região do
país.
O art. 21 modifica os arts. 2º e 14 da Lei nº 11.947, de 16 de
junho de 2009, para, primeiramente, estimular o apoio ao desenvolvimento
sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios
diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela
agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, de que trata a
Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, especialmente os da
ovinocaprinocultura, priorizando-se as comunidades tradicionais indígenas
e quilombolas; e, em segundo lugar, para estabelecer que, do total dos
recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por
cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios,
inclusive da ovinocaprinocultura, diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e
quilombolas.
Nos termos do art. 22, fica a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) autorizada a adquirir, de pequenos produtores, nos
termos da Lei nº 11.326, de 2006, até 100 (cem) litros de leite por dia, ou o
equivalente em produtos derivados da ovinocaprinocultura, por meio das
aquisições do Governo Federal, com utilização de leilões públicos, no
âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), de que trata a Lei
nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
Conforme o art. 23, fica a Conab autorizada a doar os produtos
adquiridos nos termos do artigo anterior ao PNAE, de que trata a Lei nº
11.947, de 2009, para utilização, prioritariamente, no âmbito dos
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municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade
pública.
Em consonância com o art. 24, o planejamento do uso do
espaço urbano considerará também, na exploração de potencial turístico
identificado, o estímulo às atividades de ovinocaprinocultura como forma
de preservação do patrimônio cultural das comunidades locais.
O art. 25 prescreve que o Poder Executivo, com vistas ao
cumprimento do disposto no inciso II do caput do art. 5º e no art. 16 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante do
benefício decorrente do disposto nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a
que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal, que acompanhará o
projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der após decorridos 60
(sessenta) dias da publicação desta Lei.
Finalmente, o art. 26 fixa as cláusulas de vigência.
O PLS foi distribuído à CRA, em decisão terminativa, e
recebeu a emenda nº 1, de autoria do Senador DONIZETI NOGUEIRA,
que altera o art. 20 da Proposição para atribuir prioridade à inclusão de
carne, leite e queijo oriundos da ovinocaprinocultura e de outros derivados,
de produção nacional, nos cardápios do Programa Nacional de Alimentação
Escolar, respeitadas as condições específicas de cada região do país.
II – ANÁLISE
Ao examinar o PLS n° 524, de 2015, a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária observa determinações do art. 104-B do
Regimento Interno do Senado Federal.
Dado o caráter terminativo dessa apreciação, a presente
Comissão examina a matéria sob os aspectos da constitucionalidade, da
juridicidade, da técnica legislativa adotada e do mérito.
Inicialmente, é importante destacar que a matéria respeita a
ordem constitucional vigente, particularmente no que concerne à atinência
aos requisitos formais e materiais prescritos no art. 23, que atribui
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competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para
fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.
Com efeito, a Proposição em exame observa as disposições do
caput do art. 48 da Carta Magna, que atribui ao Congresso Nacional a
prerrogativa de dispor sobre todas as matérias de competência da União.
Ainda no que tange à constitucionalidade, o Projeto sob
análise respeita, exceto pelo conteúdo dos arts. 22 e 23, as hipóteses de
iniciativa reservada constitucionalmente ao Poder Executivo, nos termos do
art. 61, § 1º, da Lei Maior.
No que concerne à juridicidade das disposições propostas, o
PLS n° 524, de 2015, obedece aos princípios gerais do Direito e cumpre os
requisitos de inovação da legislação vigente – mediante proposição
parlamentar que imprime generalidade e coercitividade aos comandos que
preceitua.
Para aprimorar o aspecto formal da Proposição, afastando-lhe
o risco de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, apresentamos
emenda supressiva dos mencionados arts. 22 e 23, tendo em vista, ainda,
que os produtos oriundos da agricultura familiar já são contemplados,
prioritariamente, por programas de aquisição de alimento em
funcionamento no País.
A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na
Escola aos alunos da educação básica, objetiva assegurar que, no mínimo,
30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na
compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações.
Nesse sentido, é oportuno mencionar, também, que o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído pelo art. 19 da Lei
nº 10.696, de 02 de julho de 2003, e atualizado pela Lei nº 12.512, de 14 de
outubro de 2011, possibilita a aquisição de alimentos de agricultores
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familiares, diretamente, ou por meio de suas associações/cooperativas, com
dispensa de licitação.
Quanto à técnica legislativa adotada, nada obsta as disposições
relatadas, uma vez que a Proposição se harmoniza plenamente com as
prescrições da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
No tocante ao mérito, a Proposição fortalece a ovinocultura e a
caprinocultura, atividades que, sendo típicas da pequena exploração rural,
contribuem para a geração e distribuição de renda na agricultura familiar,
com o consequente estímulo das economias regionais.
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), embora a ovinocaprinocultura brasileira se concentre nas regiões
Nordeste e Sul, essa atividade econômica ocorre em todas as regiões do
País, o que demonstra potencial para a expansão dos rebanhos, que
representam pouco mais de 10% do contingente bovino nacional.
O autor da Proposição chama a atenção para a necessidade de,
valendo-se de tecnologias há muito dominadas, superar os baixos níveis de
produtividade da ovinocaprinocultura. Nesse sentido, a parametrização das
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da ovinocaprinocultura será
uma grande contribuição para suplantar o atual estágio de baixa
produtividade dos rebanhos, em decorrência da alta mortalidade dos
animais jovens, baixa qualidade genética, escassa oferta de forragem para
os animais durante a estação seca, inadequados manejos alimentar,
reprodutivo e sanitário, precária assistência técnica, desorganização da
cadeia produtiva e escassez de crédito para investimento.
Faz-se importante observar que a Proposição se insere no rol
das medidas que impulsionam a agropecuária e a pequena agroindústria,
constituindo apoio à sustentabilidade socioeconômica das comunidades
rurais, pela agregação de valor à produção e geração de renda em áreas
carentes.
Como observações finais, cabe abordar a apresentação da
emenda nº 1 – CRA, de autoria do Senador DONIZETI NOGUEIRA, que
altera o art. 20 da Proposição para atribuir prioridade à inclusão de carne,
leite e queijo oriundos da ovinocaprinocultura e de outros derivados, de
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produção nacional, nos cardápios do Programa Nacional de Alimentação
Escolar, respeitadas as condições específicas de cada região do país.
Manifestamo-nos pela aprovação da referida emenda, por
comungarmos com o autor o entendimento de que determinar a inclusão
obrigatória de tais produtos no Programa Nacional de Alimentação Escolar
pode acabar causando dificuldades a regiões que não possuem tradição no
consumo de tais alimentos, ou mesmo não possuem rebanho grande o
suficiente para atender à demanda gerada pelo dispositivo, dada a baixa
produção atualmente enfrentada pelo país.
Finalmente, frutos de amplo debate no âmbito das entidades,
apresentamos emendas que contemplam os valiosos aperfeiçoamentos
propostos pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA;
Associação Brasileira de Criadores de Ovinos - ARCO; Associação
Brasileira de Criadores de Ovinos Leiteiros - ABCOL; Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Pecuária Sul e EMBRAPA
Caprinos e Ovinos; e Ministério da Integração Nacional - MI.
III – VOTO
Em razão do exposto, somos favoráveis à aprovação do PLS
n° 524, de 2015, com a Emenda nº 1 – CRA e com as seguintes emendas
que apresentamos:
EMENDA N° 2 - CRA
(ao PLS n° 524, de 2015)

Suprimam-se do Projeto de Lei do Senado n° 524, de 2015, os
arts. 22 e 23, renumerando-se os remanescentes.

EMENDA N° 3 - CRA
(ao PLS n° 524, de 2015)

Insira-se no art. 4º do PLS nº 524, de 2015, o seguinte inciso
VI:
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“Art. 4º ..................................................................................
................................................................................................
VI – promoção do desenvolvimento regional.”

EMENDA N° 4 - CRA
(ao PLS n° 524, de 2015)

Insiram-se no art. 5º do PLS nº 524, de 2015, os seguintes
incisos XII e XIII:
“Art. 5º ..................................................................................
................................................................................................
XII – desenvolvimento territorial
XIII – transporte.”

EMENDA N° 5 - CRA
(ao PLS n° 524, de 2015)

Dê-se ao Parágrafo único do art. 6º do PLS nº 524, de 2015, a
seguinte redação:
“Art. 6º ...................................................................................
Parágrafo único. As informações, sempre que possível,
revelarão, além dos quantitativos de cada espécie, a estratificação
em raças, os sistemas de produção, a finalidade da criação e a
distribuição geográfica dos rebanhos, por unidade da federação e
por município e suas regiões administrativas (distritos e zonas).”

EMENDA N° 6 - CRA
(ao PLS n° 524, de 2015)
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Dê-se ao art. 8º do PLS nº 524, de 2015, a seguinte redação:
“Art. 8º Os programas de capacitação de responsáveis por
assistência técnica e extensão rural, realizados prioritariamente em
parceira com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e
Universidades e Institutos de Ensino, Pesquisa e Formação
Profissional deverão incluir, periodicamente, atualização dos
conhecimentos específicos sobre ovinos e caprinos e suas
importâncias econômicas, bem como a qualificação dos referidos
responsáveis em abordagens metodológicas voltadas à construção
do conhecimento e à promoção do desenvolvimento territorial.
................................................................................................”

EMENDA N° 7 - CRA
(ao PLS n° 524, de 2015)

Dê-se ao art. 9º do PLS nº 524, de 2015, a seguinte redação:
“Art. 9º O Poder Público atribuirá a órgão de sua estrutura a
responsabilidade pelo desenvolvimento de pesquisa e inovação
tecnológica e social das cadeias produtivas de ovinos e caprinos.
...................................................................................................
§ 2º O esforço de investigação científica deverá priorizar o
manejo, o melhoramento genético, a nutrição e a sanidade dos
rebanhos, os aspectos organizacionais e mercadológicos da
produção de ovinos e caprinos, bem como a formação e a melhoria
da qualidade das pastagens.
§ 3º O esforço de investigação científica ainda deverá
priorizar aspectos tecnológicos, ambientais, organizacionais e
mercadológicos, conforme demandas identificadas e priorizadas
pelas governanças dos territórios da ovinocaprinocultura nacional.”

EMENDA N° 8 - CRA
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(ao PLS n° 524, de 2015)
Insiram-se no art. 14 do PLS nº 524, de 2015, os seguintes
incisos IX e X:
“Art. 14 ..................................................................................
................................................................................................
IX – retenção de matrizes;
X – treinamento e capacitação de produtores e consultorias
para o sistema de produção.”

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2016.
Senadora ANA AMÉLIA, Presidente

Senador LASIER MARTINS, Relator
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IV – DECISÃO DA COMISSÃO
Na 31ª Reunião Extraordinária realizada nesta data, a
Comissão aprova o Projeto de Lei do Senado nº 524, de 2015, bem como a
Emenda nº 1, apresentada pelo Senador Donizeti Nogueira, e as Emendas
nº 2 a 8, formuladas pelo Relator Senador Lasier Martins, descritas abaixo:
EMENDA Nº 1–CRA
O art. 20 do Projeto de Lei do Senado nº 524, de 2015, passa a
ter a seguinte redação:
“Art. 20. Será dada prioridade à inclusão de carne, leite e queijo oriundos da
ovinocaprinocultura e de outros derivados, de produção nacional, nos cardápios do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), respeitadas as condições
específicas de cada região do país.”
......................................................................................................................

EMENDA Nº 2–CRA
Suprimam-se do Projeto de Lei do Senado n° 524, de 2015, os
arts. 22 e 23, renumerando-se os remanescentes.
EMENDA Nº 3-CRA
VI:

Insira-se no art. 4º do PLS nº 524, de 2015, o seguinte inciso
“Art. 4º ........................................................................................................
.....................................................................................................................
VI – promoção do desenvolvimento regional.”

EMENDA Nº 4-CRA
Insiram-se no art. 5º do PLS nº 524, de 2015, os seguintes
incisos XII e XIII:
“Art. 5º ........................................................................................................
......................................................................................................................
XII – desenvolvimento territorial

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

560

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

XIII – transporte.”

EMENDA Nº 5-CRA
Dê-se ao Parágrafo único do art. 6º do PLS nº 524, de 2015, a
seguinte redação:
“Art. 6º ........................................................................................................
Parágrafo único. As informações, sempre que possível, revelarão, além dos
quantitativos de cada espécie, a estratificação em raças, os sistemas de produção, a
finalidade da criação e a distribuição geográfica dos rebanhos, por unidade da federação
e por município e suas regiões administrativas (distritos e zonas).”

EMENDA Nº 6-CRA
Dê-se ao art. 8º do PLS nº 524, de 2015, a seguinte redação:
“Art. 8º Os programas de capacitação de responsáveis por assistência
técnica e extensão rural, realizados prioritariamente em parceira com a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Universidades e Institutos de
Ensino, Pesquisa e Formação Profissional deverão incluir,
periodicamente, atualização dos conhecimentos específicos sobre ovinos
e caprinos e suas importâncias econômicas, bem como a qualificação dos
referidos responsáveis em abordagens metodológicas voltadas à
construção do conhecimento e à promoção do desenvolvimento
territorial.
....................................................................................................................”

EMENDA Nº 7-CRA
Dê-se ao art. 9º do PLS nº 524, de 2015, a seguinte redação:
“Art. 9º O Poder Público atribuirá a órgão de sua estrutura a
responsabilidade pelo desenvolvimento de pesquisa e inovação
tecnológica e social das cadeias produtivas de ovinos e caprinos.
......................................................................................................................
§ 2º O esforço de investigação científica deverá priorizar o manejo, o
melhoramento genético, a nutrição e a sanidade dos rebanhos, os
aspectos organizacionais e mercadológicos da produção de ovinos e
caprinos, bem como a formação e a melhoria da qualidade das pastagens.
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§ 3º O esforço de investigação científica ainda deverá priorizar aspectos tecnológicos,
ambientais, organizacionais e mercadológicos, conforme demandas identificadas e
priorizadas pelas governanças dos territórios da ovinocaprinocultura nacional.”

EMENDA Nº 8-CRA
Insiram-se no art. 14 do PLS nº 524, de 2015, os seguintes
incisos IX e X:
“Art. 14 .......................................................................................................
......................................................................................................................
IX – retenção de matrizes;
X – treinamento e capacitação de produtores e consultorias para o
sistema de produção.”

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2016.

Senadora ANA AMÉLIA, Presidente

Senador LASIER MARTINS, Relator
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 524, DE
2015, APROVADO COM AS EMENDAS Nº 1-CRA A 8-CRA NA
COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 524, DE 2015
Estabelece parâmetros para a elaboração
de
políticas
públicas
para
a
ovinocaprinocultura no Brasil.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Art. 1º Esta Lei estabelece parâmetros para elaboração de políticas
públicas nacionais voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento da
ovinocaprinocultura no Brasil.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, entende-se por produtos da
ovinocaprinocultura, lã, carne, pele, leite e seus derivados, aqueles
oriundos tanto de ovinos quanto de caprinos.
Art. 2º O Poder Público federal manterá grupo de trabalho e estudo
setorial permanente sobre a ovinocaprinocultura, com eventual
contribuição das entidades nacionais do segmento.
Art. 3º O Plano Agrícola e Pecuário anual do Governo Federal
explicitará as ações voltadas ao fortalecimento do setor.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS
Art. 4º As ações voltadas ao desenvolvimento da
ovinocaprinocultura nacional observarão, dentre outros, os seguintes
princípios:
I – livre iniciativa;
II – sustentabilidade socioeconômica e ambiental;
III – promoção do trabalho;
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IV – equidade na aplicação das políticas, considerada a necessidade
de mitigação das desigualdades sociais e regionais;
V – participação dos agricultores na formulação e na implementação
da política nacional para o setor;
VI – promoção do desenvolvimento regional.
Art. 5º Para atingir seus objetivos, as políticas públicas nacionais
voltadas ao desenvolvimento da ovinocaprinocultura promoverão o
planejamento e a execução das ações, de forma a compatibilizar as
seguintes áreas:
I – crédito rural;
II – seguro rural;
III – comercialização;
IV – tributação e outros instrumentos fiscais;
V – infraestrutura e serviços;
VI – pesquisa;
VII – assistência técnica;
VIII – extensão rural;
IX – sanidade animal;
X – associativismo e cooperativismo;
XI – capacitação;
XII – desenvolvimento territorial;
XIII – transporte.
CAPÍTULO III
DO MONITORAMENTO DOS REBANHOS
Art. 6º Os rebanhos nacionais de ovinos e caprinos serão
monitorados e seus quantitativos deverão ser consolidados e
disponibilizados pelo Poder Público em plataforma de dados de livre
acesso.
Parágrafo único. As informações, sempre que possível, revelarão,
além dos quantitativos de cada espécie, a estratificação em raças, os
sistemas de produção, a finalidade da criação e a distribuição geográfica
dos rebanhos, por unidade da federação e por município e suas regiões
administrativas (distritos e zonas).
Art. 7º O Poder Público disponibilizará, em plataforma de dados de
livre acesso, a capacidade instalada dos abatedouros e dos laticínios em
funcionamento no país, bem como o número de abates de ovinos e caprinos
e os quantitativos referentes à produção de seus derivados.
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CAPÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Art. 8º Os programas de capacitação de responsáveis por assistência
técnica e extensão rural, realizados prioritariamente em parceira com a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Universidades e Institutos de
Ensino, Pesquisa e Formação Profissional deverão incluir, periodicamente,
atualização dos conhecimentos específicos sobre ovinos e caprinos e suas
importâncias econômicas, bem como a qualificação dos referidos
responsáveis em abordagens metodológicas voltadas à construção do
conhecimento e à promoção do desenvolvimento territorial.
Parágrafo único. Os órgãos públicos responsáveis por capacitação,
difusão e extensão manterão, disponível aos criadores de ovinos e de
caprinos, conjunto de práticas, técnicas e recomendações tecnológicas de
referência, aplicáveis a cada realidade produtiva do país.
CAPÍTULO V
DA PESQUISA E DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Art. 9º O Poder Público atribuirá a órgão de sua estrutura a
responsabilidade pelo desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica
e social das cadeias produtivas de ovinos e caprinos.
§ 1º O órgão a que se refere o caput constituirá base de informações
abrangente e unificadora das pesquisas publicadas sobre o setor, para
acesso público.
§ 2º O esforço de investigação científica deverá priorizar o manejo, o
melhoramento genético, a nutrição e a sanidade dos rebanhos, os aspectos
organizacionais e mercadológicos da produção de ovinos e caprinos, bem
como a formação e a melhoria da qualidade das pastagens.
§ 3º O esforço de investigação científica ainda deverá priorizar
aspectos tecnológicos, ambientais, organizacionais e mercadológicos,
conforme demandas identificadas e priorizadas pelas governanças dos
territórios da ovinocaprinocultura nacional.
CAPÍTULO VI
DO CONTROLE SANITÁRIO
Art. 10. O órgão federal responsável pelo controle sanitário no país
promoverá a unificação de procedimentos em matéria de fiscalização
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sanitária dos rebanhos, mediante convênios de capacitação técnica com os
governos estaduais e municipais.
Parágrafo único. O controle sanitário dos rebanhos deverá manter,
no mínimo, informações anuais sobre o tipo de vacinas aplicadas e o
número de animais vacinados.
Art. 11. As exigências sanitárias e os procedimentos legais para a
importação e a exportação de ovinos e de caprinos serão de acesso público.
CAPÍTULO VII
DA COMERCIALIZAÇÃO
Art. 12. O Poder Público efetivará a garantia de preços para os
produtos da ovinocaprinocultura no país por meio, entre outras, das
seguintes medidas:
I – compra dos produtos, por preços mínimos a serem fixados, nos
termos do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966;
II – concessão de financiamento, com ou sem opção de venda,
inclusive para industrialização, acondicionamento, beneficiamento,
armazenamento, transporte e distribuição da produção.
Art. 13. A simplificação dos procedimentos de importação ou
exportação de ovinos e de caprinos vivos, sêmen ou outros produtos
resultantes do abate deverá ser objeto de contínua atenção e esforço
conjunto por parte dos órgãos de normatização, fiscalização e controle.
Parágrafo único. O Poder Público buscará a formalização de acordos
sanitários internacionais bilaterais, com vistas à simplificação de que trata o
caput.
CAPÍTULO VIII
DO CRÉDITO E DO SEGURO RURAL
Art. 14. O Plano Agrícola e Pecuário do Governo Federal incluirá,
anualmente, as linhas de crédito específicas da ovinocaprinocultura.
§ 1º O documento de que trata o caput especificará os montantes
previstos para o financiamento das atividades do setor nas modalidades de
investimento, comercialização e custeio.
§ 2º As linhas de crédito de que trata o caput devem financiar, entre
outros, os seguintes itens:
I – aquisição de matrizes e reprodutores;
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II – construção, reforma e ampliação de quaisquer benfeitorias e
instalações permanentes voltadas ao sistema de produção e de
beneficiamento;
III – aquisição de máquinas e equipamentos necessários ao manejo
do rebanho e beneficiamento da produção;
IV – máquinas e equipamentos para industrialização,
acondicionamento, armazenamento e distribuição da produção;
V – investimento, custeio pecuário e comercialização;
VI – construção e modernização de benfeitorias, equipamentos,
tratamento de dejetos e outros, também relacionados às atividades da
ovinocaprinocultura;
VII – formatação e reforma de pastagens;
VIII – investimento para construção de cercas, piquetes e
infraestrutura de manejo;
IX – retenção de matrizes;
X – treinamento e capacitação de produtores e consultorias para o
sistema de produção.
Art. 15. Os valores do seguro rural previstos no Plano Agrícola e
Pecuário do Governo Federal deverão contemplar a demanda estimada para
o setor.
§ 1º A subvenção do seguro de que tratam a Lei nº 10.823, de 19 de
dezembro de 2003, e a Lei Complementar nº 137, de 26 de agosto de 2010,
será diferenciada segundo as espécies animais da ovinocaprinocultura e as
regiões de produção, priorizando medidas redutoras de risco ou indutoras
de tecnologia, com fim de fomentar o desenvolvimento do setor, atendido o
disposto no caput deste artigo.
§ 2º Os percentuais sobre o prêmio do seguro rural e os valores
máximos da subvenção econômica serão apurados considerando o disposto
no parágrafo anterior.
CAPÍTULO IX
DA TRIBUTAÇÃO DA OVINOCAPRINOCULTURA
Art. 16. Os arts. 32 e 33 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32. .........................................................................................
I – animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, quando efetuada
por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para pessoas
jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos
02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29,
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0206.80.00, 0206.90.00, 0210.20.00, 0210.9, 0506.90.00,
0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM.
..............................................................................................” (NR)
“Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
inclusive cooperativas, que produzam mercadorias classificadas
nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0206.80.00, 0206.90.00, 0210.20.00, 0210.9,
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinadas a
exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens classificados nas
posições 01.02 e 01.04 da NCM, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
..............................................................................................” (NR)
Art. 17. A partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de
publicação desta Lei, não mais se aplica o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei
nº 10.925, de 23 de julho de 2004, às mercadorias ou produtos classificados
nas posições 0206.90.00 e 0210.9 da NCM.
Art. 18. O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º ...........................................................................................
.........................................................................................................
LVIII – rações balanceadas, concentrados, suplementos minerais
e ureia pecuária, bem como suas matérias-primas, exceto os
classificados nas posições 23.09.10.00 e 23.09.90.30 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI,
aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011,
utilizados na alimentação dos animais classificados nas posições
01.02, 01.03, 01.04, 01.05 e 03.01 da TIPI.
.............................................................................................." (NR)
Art. 19. A Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, passa a
vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 27-A. O Reintegra aplica-se também aos exportadores de
peles curtidas ou crust de ovinos e de couros e peles curtidas ou
crust de caprinos, classificados, respectivamente, nos códigos
41.05 e 4106.2 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº
7.660, de 23 de dezembro de 2011.”

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

578

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

CAPÍTULO X
DO FOMENTO À UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA
OVINOCAPRINOCULTURA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Art. 20. Será dada prioridade à inclusão de carne, leite e queijo
oriundos da ovinocaprinocultura e de outros derivados, de produção
nacional, nos cardápios do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), respeitadas as condições específicas de cada região do país.
Art. 21. Os arts. 2º e 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ...........................................................................................
.........................................................................................................
V – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com
incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios
diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente
pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares
rurais, de que trata a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006,
especialmente os da ovinocaprinocultura, priorizando-se as
comunidades tradicionais indígenas e quilombolas;
..............................................................................................” (NR)
“Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo
FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento)
deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios,
inclusive da ovinocaprinocultura, diretamente da agricultura
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma
agrária, as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas.
.............................................................................................” (NR).
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. O planejamento do uso do espaço urbano considerará
também, na exploração de potencial turístico identificado, o estímulo às
atividades de ovinocaprinocultura como forma de preservação do
patrimônio cultural das comunidades locais.
Art. 23. O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto
no inciso II do caput do art. 5º e no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, estimará o montante do benefício decorrente do
disposto nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do
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art. 165 da Constituição Federal, que acompanhará o projeto de lei
orçamentária cuja apresentação se der após decorridos 60 (sessenta) dias da
publicação desta Lei.
Art. 24. Esta Lei entra em vigor:
I – a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua
publicação, em relação aos arts. 16 e 17;
II – na data de sua publicação, em relação aos demais artigos.
Sala da Comissão, 30 de novembro de 2016.

Senadora ANA AMÉLIA, Presidente
Senador LASIER MARTINS, Relator
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Abertura do prazo de 5 dias úteis para interposição de recurso para que o referido projeto seja
apreciado pelo Plenário.
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SENADO FEDERAL
PARECER N°1008, DE 2016
Da COMISSÃO DE AGRICULTURA E
REFORMA AGRÁRIA, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 672, de 2015, do
Senador Ataídes Oliveira, que dispõe
sobre a redução do desperdício de
alimentos; sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 675, de 2015, da Senadora
Maria do Carmo Alves, que estabelece a
Política Nacional de Combate ao
Desperdício de Alimentos e dá outras
providências; e sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 738, de 2015, do Senador Jorge
Viana, que dispõe sobre o combate ao
desperdício de alimentos e altera o
Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de
1969, a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, e a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de
2010.

Relator: Senador LASIER MARTINS

I – RELATÓRIO
Submetem-se à análise da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária (CRA) o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 672, de 2015, de
autoria do nobre Senador ATAÍDES OLIVEIRA, que dispõe sobre a
redução do desperdício de alimentos; o Projeto de Lei do Senado nº 675,
de 2015, da Senadora MARIA DO CARMO ALVES, que estabelece a
Senado Federal – Anexo II – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 50
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Política Nacional de Combate ao Desperdício de Alimentos e dá outras
providências; e o Projeto de Lei do Senado nº 738, de 2015, do Senador
JORGE VIANA, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos
e altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, a Lei nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, e a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
Originalmente, as três proposições foram distribuídas à CRA, em decisão
terminativa e, devido à aprovação do Requerimento nº 32, de 2016,
providenciou-se, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado
Federal (RISF), a tramitação conjunta dessas proposições, por versarem
sobre a mesma matéria.
O PLS nº 672, de 2015, é composto por quatro artigos.
O art. 1º exige que os estabelecimentos com mais de 200
metros quadrados de área construída, dedicados à comercialização ou à
manipulação de alimentos, firmem contratos com organizações de natureza
social que realizem a coleta e a distribuição de alimentos e refeições, bem
como com empresas dedicadas à produção de ração animal e compostagem.
Ainda de acordo com o art. 1°, os estabelecimentos ora mencionados terão
o prazo máximo de 6 meses, contados a partir da data em que a futura lei
entrar em vigor, para firmarem os contratos de doação de alimentos. O § 1°
desse artigo, por sua vez, prevê que o descumprimento do disposto na
futura lei ensejará ao infrator multa de cem mil reais.
O art. 2° estabelece a isenção de responsabilidade civil e penal
à pessoa física ou jurídica que, por intermédio de entidades, associações ou
fundações, ao doar gêneros alimentícios, proporcione dano ao consumidor
devido à ingestão dos alimentos doados, desde que não aja com dolo ou
negligência.
O art. 3° dispõe sobre a cláusula de vigência da futura lei, ao
passo que o art. 4° revoga as disposições a ela contrárias.
O PLS nº 675, de 2015, é composto por nove artigos. Em seu
que art. 1° estabelece a Política Nacional de Combate ao Desperdício de
Alimentos. Seu parágrafo único define o desperdício de alimentos tanto
Senado Federal – Anexo II – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 50
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como a diminuição em massa (de matéria seca) ou valor nutricional
(qualidade) de alimentos que foram originalmente destinados ao consumo
humano, proporcionada por ineficiências nas cadeias de abastecimento
alimentar, como o descarte de alimentos ainda apropriados ao consumo
humano. O art. 2° autoriza o Poder Público a manter grupo de trabalho e
estudo setorial permanente sobre o combate ao desperdício de alimentos, o
qual contará com a participação de instituições da sociedade civil
relacionadas às atividades de segurança alimentar e nutricional, proteção do
meio ambiente, assistência técnica e extensão rural, defesa agropecuária e
pesquisa científica.
O art. 3° dispõe que a Política Nacional de Combate ao
Desperdício de Alimentos deverá observar princípios condizentes com o
estado democrático de direito e o desenvolvimento sustentável, a exemplo
da cooperação entre os entes da Federação, instituições com e sem fins
lucrativos, bem como os demais segmentos da sociedade. De acordo com o
art. 4°, a Política de que trata a futura lei visa a aumentar o aproveitamento
dos gêneros alimentícios disponíveis para consumo humano em território
nacional, mitigando, por um lado, o desperdício alimentar e ampliando, por
outro lado, o uso dos alimentos impróprios para o consumo humano em
atividades de reciclagem e de alimentação de animais.
O art. 5° autoriza o Poder Público a estabelecer programas que
objetivem reduzir o desperdício alimentar no País. Conforme o art. 6º,
esses programas poderão priorizar estratégias como o treinamento dos
profissionais responsáveis pela produção, colheita, armazenamento,
transporte, beneficiamento e comercialização de alimentos.
O art. 7° prevê a doação de alimentos, na forma do
regulamento. De acordo com o § 1° desse artigo, o doador apenas
responderá civilmente por danos ocasionados pelos alimentos doados
quando houver dolo, nos termos do art. 392 do Código Civil. O § 2°, por
sua vez, estabelece que a doação ora citada não configura, em nenhuma
hipótese, relação de consumo, se destinada a pessoa de baixa renda, ainda
que haja finalidade de publicidade direta ou indireta.
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De acordo com o art. 8º, a execução da Política Nacional de
Combate ao Desperdício de Alimentos deverá observar o disposto no
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), no
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na Política Nacional de Meio
Ambiente e em outras políticas públicas relacionadas ao objeto da futura
lei. Por fim, o art. 9º dispõe que a futura lei entrará em vigor cento e
oitenta dias após a data de sua promulgação.
Já o PLS nº 738, de 2015, que dispõe sobre o combate ao
desperdício de alimentos e altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro
de 1969, a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e a Lei nº 12.305, de 2
de agosto de 2010, é composto por sete artigos. O art. 1º apresenta o
objetivo da futura lei, qual seja: o combate ao desperdício de alimentos
voluntariamente descartados. De acordo com o parágrafo único desse
artigo, considera-se o descarte voluntário de alimento o decorrente de: a)
vencimento do prazo de validade para venda; b) danos à embalagem e
ameaça à conservação ou ao seu conteúdo; c) produtos in natura com
aspecto comercialmente indesejável ou parcialmente danificado, mas que
mantenham suas propriedades nutricionais e sua segurança sanitária; d)
outras formas definidas em regulamento.
Ainda de acordo com o parágrafo único do art. 1°, o prazo de
validade para venda é definido como aquele em que é garantida a melhor
qualidade do alimento, com preservação ideal de seu sabor, textura, aroma
e aparência. O prazo de validade para consumo seguro, por sua vez, é
conceituado como aquele superior ao prazo de validade para venda, mas
que ainda permite que os alimentos sejam consumidos com segurança.
O art. 2° altera o Decreto-Lei n° 986, de 21 de outubro de
1969, que institui normas básicas sobre alimentos, estabelecendo que os
rótulos dos alimentos apresentem, além do já disposto no Decreto-Lei,
informações como a data de validade para venda ao consumidor final e a
data de validade de consumo seguro; as recomendações de conservação e
armazenamento necessárias à garantia do consumo seguro; bem como
outras indicações que venham a ser fixadas em regulamentos. Ademais,
dispõe que a autoridade fiscalizadora competente terá livre acesso a
qualquer
local
em
que
haja
manipulação,
beneficiamento,
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acondicionamento, conservação, transporte, depósito, distribuição, venda
ou descarte de alimentos.
O art. 3° acrescenta o art. 61-A à Lei n° 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a fim de
prever que será punido com multa o descarte de alimentos processados,
industrializados, embalados ou não, ou in natura, ainda próprios para o
consumo, segundo as normas sanitárias vigentes, considerado o disposto na
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Caberá ao regulamento definir os
critérios técnicos de avaliação para que se aplique a multa ora mencionada
aos infratores da lei.
O art. 4° altera a redação do art. 48 da Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o
objetivo de proibir, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, o
descarte de alimentos processados, industrializados, embalados ou não, ou
in natura, ainda próprios para consumo, segundo as normas sanitárias
vigentes.
De acordo com o art. 5°, os estabelecimentos de
comercialização de alimentos por atacado ou varejo cuja receita bruta
média anual seja igual ou superior à das empresas de pequeno porte,
conforme especificada na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, podem doar a entidades beneficentes de assistência social
gêneros alimentícios industrializados, preparados ou in natura, dentro do
prazo de validade para venda que, por qualquer razão, tenham perdido sua
condição de comercialização, ou fora deste prazo, desde que respeitem as
condições e o prazo de consumo seguro. De acordo com o parágrafo único
desse artigo, a doação de alimentos ora mencionada constitui exceção ao
regime da responsabilidade objetiva consagrado no Código Civil e no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
O art. 6º dispõe que o Poder Público e os estabelecimentos
varejistas farão campanhas educativas no sentido de sensibilizar e estimular
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o consumidor final a adquirir produtos in natura que não tenham a melhor
aparência, mas que mantenham suas propriedades nutricionais e ainda são
seguros para consumo.
Por fim, o art. 7º estabelece que a Lei entrará em vigor cento e
oitenta dias após a data de sua publicação.
Os autores dos três projetos justificam sua apresentação em
função do diagnóstico feito pela Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura (FAO), em 2013, de que o mundo desperdiça,
anualmente, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos, com perdas
econômicas estimadas em US$ 750 bilhões. Em países de renda média e
alta as perdas estão mais relacionadas ao comportamento dos
consumidores, mas também à falta de coordenação entre os diferentes
atores da cadeia produtiva.
Boa parte do desperdício de alimentos ocorre pela insegurança
jurídica que a legislação hoje ainda impõe ao doador de alimentos, no caso
do receptor da doação ter sua saúde afetada por não ter conservado ou
preparado adequadamente o alimento doado, conforme os autores dos
projetos.
Os três projetos supracitados foram encaminhados,
unicamente, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), para
decisão em caráter terminativo.
regimental.

Não foram apresentadas emendas aos projetos no prazo

II – ANÁLISE
Nos termos dos incisos III e IV do art. 104-B do Regimento
Interno do Senado Federal, compete à CRA manifestar-se sobre
proposições que digam respeito a políticas de abastecimento de gêneros
agrícolas e de segurança alimentar. No caso específico, por tratar-se de
matéria terminativa, compete à Comissão, também, a análise da
Senado Federal – Anexo II – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 50
CEP 70165-900 – Brasília DF

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

587

SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador Lasier Martins

constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa dos PLS n° s
672, 675 e 738, de 2015.
No que diz respeito à constitucionalidade das proposições em
análise, foram obedecidas as disposições constitucionais relativas à
competência legislativa da União (CF, art. 22, I), sendo atribuição do
Congresso Nacional dispor sobre a matéria, com posterior sanção do
Presidente da República (CF, art. 48), mediante iniciativa legislativa
concorrente (CF, art. 61, caput).
Quanto à espécie normativa a ser utilizada, verifica-se que a
opção por projetos de lei ordinária revela-se correta, pois a matéria não está
reservada pela Constituição Federal a lei complementar. Não há, portanto,
qualquer violação a princípios ou regras de ordem formal ou material da
Constituição de 1988.
No tocante à juridicidade, as proposições demonstram-se
corretas, pelos seguintes motivos: o meio eleito para o alcance dos
objetivos pretendidos (normatização via edição de lei) é o adequado; há
inovação do ordenamento jurídico; respeita-se o atributo da generalidade;
constata-se compatibilidade com os princípios diretores do sistema de
direito pátrio; e apresenta-se potencial coercitividade.
No que diz respeito à técnica legislativa, os projetos foram
elaborados em conformidade com a Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, 26 de abril de
2001, que dispõe sobre a elaboração e a redação das leis.
Os projetos em análise são oportunos em seu mérito, uma vez
que estabelecem medidas importantes para intensificar o combate ao
desperdício de alimentos no Brasil, sobretudo ao descarte, definido como o
rejeito de produtos ainda aptos ao consumo, principalmente por varejistas e
consumidores. Nesse contexto, visam a criar as condições para uma
mudança comportamental no consumo que podem ter efeitos positivos ao
longo da cadeia produtiva de alimentos e que, inclusive, alcancem os
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produtores rurais, que poderão destinar ao mercado produtos que, a
princípio, são considerados sem valor comercial.
As proposições em análise almejam, outrossim, estimular os
produtores ou atacadistas a organizarem a oferta de alimentos in natura de
modo a classificá-los segundo seu valor comercial, em vez de descartar os
que atualmente seriam rejeitados pelo consumidor de mais alta renda.
Assim, os produtos com aspecto imperfeito podem ser disponibilizados a
menores preços, beneficiando, inclusive, pessoas que têm dificuldades para
incorporar alimentos in natura em seus hábitos alimentares pelo seu alto
custo.
Os projetos almejam, ainda, isentar da responsabilidade civil e
penal as pessoas físicas e jurídicas que, de boa-fé, doarem alimentos em
condições de consumo seguro, caso o receptor da doação apresente
problemas de saúde decorrentes da ingestão de tais alimentos. De fato, não
podem os doadores ter o controle sobre o transporte, armazenamento e
preparo do alimento doado, responsabilidade esta que deve recair sobre as
organizações que recebem as doações. Assim, os doadores e os bancos de
alimentos, que são organizações ou estruturas intermediárias no processo
de doação, estarão isentos da responsabilidade legal.
O PLS nº 738, de 2015, propõe que seja informado ao
consumidor, no rótulo dos alimentos, qual é o prazo de validade para
consumo seguro dos alimentos industrializados, que correria depois de
vencido o prazo de validade para venda, que corresponde ao prazo até o
qual são garantidas as qualidades ótimas sensoriais ou nutricionais do
alimento. A ideia é informar quais as condições necessárias para a melhor
conservação dos alimentos, quer tenham sido abertas ou não suas
embalagens. Tal informação atualmente não é obrigatória e com frequência
há consumidores que descartam alimentos que ainda não estão deteriorados
ou contaminados, mas cuja data de validade para venda tenha expirado. A
expectativa seria a de reduzir o desperdício por meio de informação.
Entretanto, entendemos que a apresentação nos rótulos da
informação de um prazo de validade para consumo de alimentos
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industrializados ou processados, mesmo que com orientações sobre a
conservação que permita o cumprimento desse prazo, pode não atingir os
resultados esperados, uma vez que o fabricante ou o distribuidor varejista
não tem controle sobre como os consumidores manuseiam os alimentos,
por existirem condições muito diferenciadas. Somente os estabelecimentos
industrias e comerciais podem adotar procedimentos de produção,
armazenamento e exposição controlados e uniformizados, que garantam a
qualidade e segurança do alimento até o vencimento do prazo para venda.
Além disso, durante as audiências públicas, os especialistas
consultados não se mostraram favoráveis a respeito do uso de duas datas de
validade, uma para venda e outra para consumo seguro. Dos doze
participantes, seis se manifestaram sobre o assunto, todos contrariamente.
Selecionamos três: Thalita Antony de Souza Lima, representante da
Anvisa, na audiência realizada na Comissão de Agricultura, no dia 19 de
maio de 2016, observou que “o prazo de validade é a principal data
declarada no rótulo dos alimentos”, mas que “as definições hoje propostas
em relação a data de venda e o prazo de validade, no projeto de lei, não
estão tão alinhadas com o que está sendo discutido no Codex Alimentarius
[no âmbito da FAO – Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação] (...) Inclusive, diversos estudos mostram que, na Europa, por
exemplo, que utiliza os dois sistemas de datas, o consumidor não entende a
diferença do sistema que trata da qualidade e do sistema que trata da
segurança. Temos alguns dados: 450 mil toneladas de alimentos são
descartados anualmente no Reino Unido por conta da expiração da data
de qualidade. O consumidor acha que o produto perdeu a segurança e, por
isso, joga-o fora. Também temos dados aqui de que consumidores não
entendem a diferença dessas duas datas, de qualidade e de segurança.1”.
De tal modo, a introdução de dois prazos de validade – um de venda e
outro de consumo seguro – podem ter efeito oposto ao desejado e
contribuir para o desperdício de alimentos.

BRASIL. Senado Federal. Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. 5ª reunião extraordinária da
2ª sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura realizada em 10 de março de 2016. Disponível em:
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/r/4605. Acesso em 22 setembro
2016.

1
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No mesmo sentido, Antonio Gomes Soares, pesquisador da
Embrapa, na área da agroindústria e alimentos, argumentou que “isso [as
duas data de validade] é difícil de você passar para o consumidor”2.
A Sra. Raquel Braz Assunção Botelho, pesquisadora e
professora da Universidade Brasilia (UnB), afirmou que “também
concordo com o pesquisador Antonio [Gomes Soares] que não há como a
gente ter dois prazos de validade. Quando a indústria cria um prazo de
validade, ela o cria já com uma margem, como ele falou, de segurança.
Entendam também que um prazo de validade de um produto não é feito só
para a questão microbiológica, mas também sensorial”3. Por estas razões,
recomendamos a não aprovação desta medida que estabelece dois prazos,
um de venda, e outro, de consumo seguro.
Os projetos representam inovações importantes no universo
jurídico, tendo grande potencial para contribuir tanto para a redução da
insegurança alimentar de grupos sociais vulneráveis, quanto para a
complementação nutricional de grupos sociais que, embora não estejam em
situação de fome, demandem melhor qualidade nutricional dos alimentos
ingeridos.
No entanto, alguns aperfeiçoamentos são necessários às três
proposições. Levando-se em consideração as sugestões apresentadas pelos
convidados às audiências públicas realizadas pela Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, convém a proposição de emenda substitutiva que reúna
as contribuições de cada projeto e proporcione maior segurança jurídica e
eficácia à Lei.
Antes de se concluir, entretanto, é preciso enaltecer o esforço e
a qualidade das ideias apresentadas pelos Senadores Ataídes Oliveira,

BRASIL. Senado Federal. Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. 16ª reunião extraordinária da
2ª sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura, realizada em 16 de junho de 2016. Disponível em
<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/notas-taquigraficas/-/notas/r/5021>. Acesso em 23 de
setembro 2016.
3
Idem.
2
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Maria do Carmo Alves e Jorge Viana. Parabenizo-os pela iniciativa que
pode vir a mudar para melhor a vida de milhões de brasileiros.
Diante dos objetivos elencados, entendemos que as
proposições em análise contribuem para reduzir o desperdício de alimentos
no Brasil, país que ainda apresenta milhares de famílias em situação de
insegurança alimentar e nutricional.

III – VOTO
Ante o exposto, considerando o disposto no art. 260, inciso II,
alínea “b”, do Regimento Interno do Senado Federal, opinamos pela
aprovação do PLS n° 672, de 2015, e pela rejeição dos PLS n°s 675 e 738,
de 2015, na forma do substitutivo que ora apresentamos:

EMENDA Nº 1 – CRA (Substitutivo)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 672, DE 2015

Institui a Política Nacional de Combate ao
Desperdício e à Perda de Alimentos (PNCDA) e
altera as Leis n°s 9.249, de 26 de dezembro de
1995, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e
12.305, de 2 de agosto de 2010.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Esta Lei estabelece a Política Nacional de Combate ao
Desperdício e à Perda de Alimentos.
Parágrafo único. A execução da Política Nacional de Combate
ao Desperdício e à Perda de Alimentos deverá observar o disposto na Lei
n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, que estabelece o Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN); na Política Nacional de
Meio Ambiente, criada pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981; e na
Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei n° 12.305, de
2 de agosto de 2010.
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - perda de alimentos: a diminuição da massa de matéria seca,
do valor nutricional ou da segurança sanitária de alimentos, proporcionada
por ineficiências nas cadeias de abastecimento alimentar;
II - desperdício de alimentos: descarte voluntário de alimentos
decorrente de:
a) vencimento do prazo de validade para venda;
b) danos à embalagem;
c) produtos in natura com aspecto comercialmente indesejável
ou parcialmente danificado, mas que mantenham suas propriedades
nutricionais e sua segurança sanitária;
d) outras circunstâncias definidas em regulamento;
III - doador de alimentos: pessoa física ou jurídica, pública ou
privada que queira voluntariamente doar alimentos;
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IV - banco de alimentos: estruturas físicas ou logísticas que
ofertam o serviço de captação ou recepção e distribuição gratuita de
gêneros alimentícios oriundos de doações dos setores privados ou públicos
e que são direcionados a instituições receptoras públicas ou privadas;
V - instituição receptora: instituições públicas ou privadas,
sem fins lucrativos, que atuem como intermediárias entre doadores de
alimentos ou banco de alimentos e beneficiários das doações, e que
possuam estrutura de armazenamento, preparo ou distribuição final dos
alimentos a consumidores.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS
Art. 3º A Política Nacional de Combate ao Desperdício e à
Perda de Alimentos observará os seguintes princípios:
I - a visão sistêmica do desperdício e da perda de alimentos,
considerando suas consequências para o meio ambiente, a cultura, a
economia e a saúde pública;
II - o reconhecimento do Direito Humano à Alimentação, em
consonância com o art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948 e com o art. 6° da Constituição Federal de 1988;
III - a conscientização de produtores, distribuidores e
consumidores a respeito das consequências do desperdício e da perda de
alimentos para o conjunto da sociedade;
IV - a responsabilidade compartilhada sobre os alimentos,
desde a sua produção até seu consumo e descarte final;
V - a cooperação entre os entes da Federação, organizações
com e sem fins lucrativos, bem como os demais segmentos da sociedade.
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Art. 4º A Política Nacional de Combate ao Desperdício e à
Perda de Alimentos terá os seguintes objetivos:
I - aumentar o aproveitamento dos gêneros alimentícios
disponíveis para consumo humano em território nacional;
II - mitigar o desperdício alimentar, contribuindo para a
redução da insegurança alimentar;
III - ampliar o uso dos alimentos sem valor comercial por meio
de doação destinada:
a) ao consumo humano, prioritariamente;
b) ao consumo animal;
c) para utilização em compostagem, se impróprios para o
consumo humano e animal.
CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS
Art. 5º O Poder Público federal fica autorizado a estabelecer
programas e parcerias com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
organizações privadas, que objetivem reduzir o desperdício e a perda de
alimentos no País.
Art. 6º Os programas de combate ao desperdício e à perda de
alimentos priorizarão as seguintes estratégias:
I - o incentivo a pesquisas que identifiquem as formas e a
dimensão do desperdício e das perdas de alimentos, e desenvolvam
tecnologias e boas práticas de produção de alimentos e para sua gestão
eficiente;
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II - a capacitação dos responsáveis pela produção, colheita,
armazenamento,
transporte,
beneficiamento,
industrialização,
comercialização, preparo e doação de alimentos;
III - a difusão de informações, nos meios de comunicação,
sobre a importância e os meios de combate ao desperdício e às perdas de
alimentos, desde a sua produção até o consumo desses produtos, seu
descarte ou sua compostagem;
IV - a inserção da educação alimentar nas atividades do ensino
fundamental e médio, de modo a destacar os meios de combate e as
consequências do desperdício e perdas de alimentos;
V - o estabelecimento de incentivos fiscais, na forma da lei:
a) aos segmentos industriais que produzam máquinas e
equipamentos cujo uso proporcione a redução do desperdício no
processamento e beneficiamento de gêneros alimentícios;
b) a doadores de alimentos;
VI - o estabelecimento de incentivos creditícios, na forma do
regulamento, à formação ou ampliação de bancos de alimentos e
instituições receptoras que se dediquem à doação de alimentos, e suas
respectivas redes;
VII - o planejamento, o contínuo monitoramento e a avaliação
de resultados de cada programa, segundo indicadores e metas préestabelecidos, e a divulgação destas informações à sociedade, por meio da
Internet, obrigatórios quando houver a utilização de recursos públicos.
Parágrafo único. Os incentivos a que se referem o inciso VI
serão alocados prioritariamente em municípios onde o Poder Público tenha
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constatado situações de maior insegurança alimentar e volumes elevados de
desperdício e perdas de alimentos.
Art. 7º O Poder Público e as organizações participantes dos
programas integrantes da Política Nacional de Combate ao Desperdício e à
Perda de Alimentos farão campanhas educativas no sentido de sensibilizar
e estimular o consumidor final para:
I - a aquisição de produtos in natura que não tenham a melhor
aparência, mas que mantenham suas propriedades nutricionais e ainda
sejam seguros para consumo;
II - a adoção de boas práticas de armazenamento, preparo,
reaproveitamento e conservação dos alimentos.
CAPÍTULO IV
DA DOAÇÃO DE ALIMENTOS
Art. 8º As doações realizadas no âmbito da Política Nacional
de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos podem ser feitas a
bancos de alimentos e instituições receptoras de alimentos industrializados
ou embalados, dentro do prazo de validade para venda, ou preparados ou in
natura, que, por qualquer razão, tenham perdido sua condição de
comercialização.
Parágrafo único. Os bancos de alimentos deverão contar com
profissional legalmente habilitado que assegure a qualidade nutricional e
sanitária dos alimentos doados às instituições receptoras.
Art. 9º A doação de alimentos, nos termos desta Lei, constitui
exceção ao regime da responsabilidade objetiva consagrado no art. 931 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e nos arts. 12 e 13
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa
do Consumidor).
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Art. 10. O art. 13 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. .................................................................................
................................................................................................
§ 3º Nas doações de alimentos com antecedência mínima de
cinco dias do prazo de validade previsto na embalagem, o limite da
dedução prevista no inciso III do § 2º será de até cinco por cento”.

(NR)

Art. 11. O doador de alimentos apenas responderá civilmente
por danos ocasionados pelos alimentos doados quando houver dolo, nos
termos do art. 392 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil).
Art. 12. A doação de alimentos, nos termos desta Lei, não
configura, em nenhuma hipótese, relação de consumo, ainda que haja
finalidade de publicidade direta ou indireta.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a
vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art.
61-A
Descartar
alimentos
processados,
industrializados, embalados ou não, dentro da validade para venda,
ou in natura, ainda próprios para o consumo, segundo as normas
sanitárias vigentes, e em desacordo com as disposições da Lei nº
12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
Pena - multa.
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Parágrafo único. O regulamento definirá os critérios técnicos
de avaliação do cumprimento do disposto no caput.”

Art. 14. O art. 48 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 48. .............................................................................
...................................................................................................
V - descarte de alimentos processados, industrializados,
embalados ou não, dentro da validade para venda, ou in natura,
ainda próprios para consumo, segundo as normas sanitárias
vigentes.
VI - outras atividades vedadas pelo Poder Público.” (NR)

Art.15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2016.
Senadora ANA AMÉLIA, Presidente

Senador LASIER MARTINS, Relator
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 672, DE
2015, APROVADO NA FORMA DA EMENDA Nº 1-CRA
(SUBSTITUTIVO) NA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
REFORMA AGRÁRIA.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 672, DE 2015
Institui a Política Nacional de Combate ao
Desperdício e à Perda de Alimentos
(PNCDA) e altera as Leis n°s 9.249, de 26
de dezembro de 1995, 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, e 12.305, de 2 de
agosto de 2010.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Esta Lei estabelece a Política Nacional de Combate ao
Desperdício e à Perda de Alimentos.
Parágrafo único. A execução da Política Nacional de Combate ao
Desperdício e à Perda de Alimentos deverá observar o disposto na Lei n°
11.346, de 15 de setembro de 2006, que estabelece o Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN); na Política Nacional de Meio
Ambiente, criada pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981; e na Política
Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei n° 12.305, de 2 de
agosto de 2010.
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - perda de alimentos: a diminuição da massa de matéria seca, do
valor nutricional ou da segurança sanitária de alimentos, proporcionada por
ineficiências nas cadeias de abastecimento alimentar;
II - desperdício de alimentos: descarte voluntário de alimentos
decorrente de:
a) vencimento do prazo de validade para venda;
b) danos à embalagem;
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c) produtos in natura com aspecto comercialmente indesejável ou
parcialmente danificado, mas que mantenham suas propriedades
nutricionais e sua segurança sanitária;
d) outras circunstâncias definidas em regulamento;
III - doador de alimentos: pessoa física ou jurídica, pública ou
privada que queira voluntariamente doar alimentos;
IV - banco de alimentos: estruturas físicas ou logísticas que ofertam
o serviço de captação ou recepção e distribuição gratuita de gêneros
alimentícios oriundos de doações dos setores privados ou públicos e que
são direcionados a instituições receptoras públicas ou privadas;
V - instituição receptora: instituições públicas ou privadas, sem fins
lucrativos, que atuem como intermediárias entre doadores de alimentos ou
banco de alimentos e beneficiários das doações, e que possuam estrutura de
armazenamento, preparo ou distribuição final dos alimentos a
consumidores.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS
Art. 3º A Política Nacional de Combate ao Desperdício e à Perda de
Alimentos observará os seguintes princípios:
I - a visão sistêmica do desperdício e da perda de alimentos,
considerando suas consequências para o meio ambiente, a cultura, a
economia e a saúde pública;
II - o reconhecimento do Direito Humano à Alimentação, em
consonância com o art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948 e com o art. 6° da Constituição Federal de 1988;
III - a conscientização de produtores, distribuidores e consumidores a
respeito das consequências do desperdício e da perda de alimentos para o
conjunto da sociedade;
IV - a responsabilidade compartilhada sobre os alimentos, desde a
sua produção até seu consumo e descarte final;
V - a cooperação entre os entes da Federação, organizações com e
sem fins lucrativos, bem como os demais segmentos da sociedade.
Art. 4º A Política Nacional de Combate ao Desperdício e à Perda de
Alimentos terá os seguintes objetivos:
I - aumentar o aproveitamento dos gêneros alimentícios disponíveis
para consumo humano em território nacional;
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II - mitigar o desperdício alimentar, contribuindo para a redução da
insegurança alimentar;
III - ampliar o uso dos alimentos sem valor comercial por meio de
doação destinada:
a) ao consumo humano, prioritariamente;
b) ao consumo animal;
c) para utilização em compostagem, se impróprios para o consumo
humano e animal.
CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS
Art. 5º O Poder Público federal fica autorizado a estabelecer
programas e parcerias com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
organizações privadas, que objetivem reduzir o desperdício e a perda de
alimentos no País.
Art. 6º Os programas de combate ao desperdício e à perda de
alimentos priorizarão as seguintes estratégias:
I - o incentivo a pesquisas que identifiquem as formas e a dimensão
do desperdício e das perdas de alimentos, e desenvolvam tecnologias e
boas práticas de produção de alimentos e para sua gestão eficiente;
II - a capacitação dos responsáveis pela produção, colheita,
armazenamento,
transporte,
beneficiamento,
industrialização,
comercialização, preparo e doação de alimentos;
III - a difusão de informações, nos meios de comunicação, sobre a
importância e os meios de combate ao desperdício e às perdas de alimentos,
desde a sua produção até o consumo desses produtos, seu descarte ou sua
compostagem;
IV - a inserção da educação alimentar nas atividades do ensino
fundamental e médio, de modo a destacar os meios de combate e as
consequências do desperdício e perdas de alimentos;
V - o estabelecimento de incentivos fiscais, na forma da lei:
a) aos segmentos industriais que produzam máquinas e equipamentos
cujo uso proporcione a redução do desperdício no processamento e
beneficiamento de gêneros alimentícios;
b) a doadores de alimentos;
VI - o estabelecimento de incentivos creditícios, na forma do
regulamento, à formação ou ampliação de bancos de alimentos e
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instituições receptoras que se dediquem à doação de alimentos, e suas
respectivas redes;
VII - o planejamento, o contínuo monitoramento e a avaliação de
resultados de cada programa, segundo indicadores e metas préestabelecidos, e a divulgação destas informações à sociedade, por meio da
Internet, obrigatórios quando houver a utilização de recursos públicos.
Parágrafo único. Os incentivos a que se referem o inciso VI serão
alocados prioritariamente em municípios onde o Poder Público tenha
constatado situações de maior insegurança alimentar e volumes elevados de
desperdício e perdas de alimentos.
Art. 7º O Poder Público e as organizações participantes dos
programas integrantes da Política Nacional de Combate ao Desperdício e à
Perda de Alimentos farão campanhas educativas no sentido de sensibilizar
e estimular o consumidor final para:
I - a aquisição de produtos in natura que não tenham a melhor
aparência, mas que mantenham suas propriedades nutricionais e ainda
sejam seguros para consumo;
II - a adoção de boas práticas de armazenamento, preparo,
reaproveitamento e conservação dos alimentos.
CAPÍTULO IV
DA DOAÇÃO DE ALIMENTOS
Art. 8º As doações realizadas no âmbito da Política Nacional de
Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos podem ser feitas a bancos
de alimentos e instituições receptoras de alimentos industrializados ou
embalados, dentro do prazo de validade para venda, ou preparados ou in
natura, que, por qualquer razão, tenham perdido sua condição de
comercialização.
Parágrafo único. Os bancos de alimentos deverão contar com
profissional legalmente habilitado que assegure a qualidade nutricional e
sanitária dos alimentos doados às instituições receptoras.
Art. 9º A doação de alimentos, nos termos desta Lei, constitui
exceção ao regime da responsabilidade objetiva consagrado no art. 931 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e nos arts. 12 e 13
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa
do Consumidor).
Art. 10. O art. 13 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 13. .....................................................................................
.....................................................................................................
§ 3º Nas doações de alimentos com antecedência mínima de
cinco dias do prazo de validade previsto na embalagem, o limite
da dedução prevista no inciso III do § 2º será de até cinco por
cento”. (NR)
Art. 11. O doador de alimentos apenas responderá civilmente por
danos ocasionados pelos alimentos doados quando houver dolo, nos termos
do art. 392 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Art. 12. A doação de alimentos, nos termos desta Lei, não configura,
em nenhuma hipótese, relação de consumo, ainda que haja finalidade de
publicidade direta ou indireta.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
“Art. 61-A Descartar alimentos processados, industrializados,
embalados ou não, dentro da validade para venda, ou in natura,
ainda próprios para o consumo, segundo as normas sanitárias
vigentes, e em desacordo com as disposições da Lei nº 12.305, de
2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
Pena - multa.
Parágrafo único. O regulamento definirá os critérios técnicos
de avaliação do cumprimento do disposto no caput.”
Art. 14. O art. 48 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 48. .....................................................................................
.....................................................................................................
V - descarte de alimentos processados, industrializados,
embalados ou não, dentro da validade para venda, ou in natura,
ainda próprios para consumo, segundo as normas sanitárias
vigentes.
VI - outras atividades vedadas pelo Poder Público.” (NR)
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Art.15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2016.

Senadora ANA AMÉLIA, Presidente
Senador LASIER MARTINS, Relator
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Abertura do prazo de 5 dias úteis para interposição de recurso para que o referido projeto seja
apreciado pelo Plenário.
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1009,DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2007, do
Senador Magno Malta, que dispõe sobre a
digitalização e arquivamento de documentos em mídia
ótica ou eletrônica, e dá outras providências.

RELATOR: Senador DAVI ALCOLUMBRE
RELATOR AD HOC: Senador LASIER MARTINS
I – RELATÓRIO
É submetido à análise da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 146, de
2007, de autoria do Senador Magno Malta.
A proposição visa a regulamentar a digitalização, o armazenamento
em meio eletrônico, óptico ou digital, e a reprodução dos documentos particulares
e públicos arquivados (art. 1º). Consiste em oito artigos – que seriam nove, não
fosse um equívoco na redação da iniciativa, que numerou dois dispositivos
distintos como art. 8º –, incluída a cláusula de vigência, mediante os quais:
1. define:
a) digitalização, como o processo de conversão de dados constantes
em suporte analógico para o suporte digital;
b) armazenamento, como o processo de guarda e conservação dos
arquivos oriundos da digitalização, ou dos documentos
originariamente elaborados em meio eletrônico, em mídia óptica ou
digital autenticada;
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c) autenticação, como o processo de verificação da integridade dos
arquivos contidos na mídia óptica ou digital, realizado pelos órgãos da
fé pública, assim como a verificação da integridade de suas
reproduções; e
d) reprodução, como a cópia autenticada ou certidão em meio
analógico, ou via em meio digital certificada de documento contido
em mídia óptica ou digital autenticada (art. 1º, parágrafo único);
2. autoriza a eliminação (por incineração, destruição mecânica ou
processo adequado que assegure a desintegração) dos documentos em
meio analógico após sua digitalização e armazenamento em mídia
óptica ou digital autenticada, lavrando-se o respectivo termo de
eliminação (art. 2º);
3. estatui que os documentos contidos em suporte analógico que ainda
não completaram o seu ciclo de eficácia só poderão ser eliminados
depois de arquivados e armazenados definitivamente em mídia óptica
ou digital (art. 2º, §1º);
4. dispõe que os documentos de valor histórico, assim declarados pela
autoridade competente, não deverão ser eliminados, mesmo depois de
digitalizados, podendo ser arquivados em local diverso da sede do seu
detentor (art. 2º, §2º);
5. estabelece que os documentos digitalizados e armazenados em
mídia óptica ou digital autenticada, bem como as suas reproduções,
criados na forma que define, terão o mesmo valor jurídico do
documento original para todos os fins de direito (art. 3º);
6. determina que a digitalização de documentos e o armazenamento
em mídia óptica ou digital autenticada serão realizados por empresas e
cartórios devidamente credenciados junto ao “Ministério de Estado da
Justiça” (art. 4°);

_
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7. dispõe que a mídia óptica ou digital, que contenha os arquivos
resultantes da digitalização de documentos particulares ou os arquivos
dos documentos originariamente elaborados em meio eletrônico,
deverá ser autenticada pelo serviço de títulos e documentos do
domicílio do proprietário dessa mídia, a fim de que esta ou sua
reprodução possam produzir efeitos jurídicos em juízo ou fora dele
(art. 5º);
8. estabelece que, a critério do interessado, uma cópia da mídia óptica
ou digital poderá ser conservada no serviço de títulos e documentos
que efetuar o processo de sua autenticação (art. 5º, § 1º) e que as
despesas de conversão da mídia, na eventualidade de avanço
tecnológico, serão custeadas pelo interessado na sua conservação (art.
5º, § 2º);
9. estabelece que, a fim de produzir efeitos perante terceiros, as
reproduções realizadas por particulares deverão ser autenticadas pelo
serviço de registro de títulos e documentos que detiver a mídia em seu
acervo ou a efetivou, mediante a utilização de assinatura digital
certificada “no âmbito da infra-estrutura do ICP-Brasil”, podendo a
autenticação ser solicitada e enviada eletronicamente (art. 6º);
10. determina que os documentos originalmente elaborados em meio
eletrônico, com o emprego de certificado digital emitido “no âmbito
da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)”,
deverão observar os preceitos nele estatuídos, para terem eficácia
perante terceiros, em juízo ou fora dele, assim como para o seu
armazenamento, guarda, conservação e reprodução (art. 7º) (grifo
nosso);
11. assinala prazo de noventa dias ao Poder Executivo para
regulamentar a lei em que se transformar, indicando os requisitos para
o credenciamento das empresas e cartórios autorizados a proceder à
digitalização dos documentos, assim como os cartórios encarregados
da autenticação e conservação das mídias ópticas ou digitais e
autenticação de suas reproduções (art. 8º);
_
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12. estatui, por fim, que a lei originada da proposição entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário (art.
8º).
A proposição iniciou sua tramitação em março de 2007, tendo sido
distribuída às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (CCT), e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), cabendo à última
a decisão terminativa.
Por força da aprovação do Requerimento nº 729, de 2007, do Senador
Magno Malta, passou a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara
(PLC) nº 11, de 2007. A matéria retornou à CCT onde recebeu parecer pela
rejeição do PLS nº 146, de 2007 e favorável ao PLC nº 11, de 2007, na forma do
substitutivo oferecido. A apreciação da CCJ concluiu pela adoção da Emenda nº 1
– CCT (substitutivo).
Posteriormente, mediante o Requerimento nº 606, de 2010, o Senador
Mão Santa solicitou que o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2010, também
passasse a tramitar em conjunto com o PLS nº 146, de 2007 e com o PLC nº 11, de
2007, por versarem sobre o mesmo assunto.
Por sua vez, o Requerimento nº 1.008, de 2010, de autoria do Senador
Roberto Cavalcanti, solicitou o desapensamento do PLC nº 11, de 2007. O PLS nº
146, de 2007, passou, então, a tramitar em conjunto apenas com o PLC nº 23, de
2010.
Apreciada na CCT, a matéria recebeu parecer favorável ao PLC nº 23
de 2010, com as emendas oferecidas e pela rejeição ao PLS nº 146, de 2007.
Arquivada ao final da 54ª Legislatura, o Requerimento nº 129, de
2015, do Senador Magno Malta, solicitou o desarquivamento do PLS nº 146, de
2007, que passou a tramitar de maneira autônoma.
A proposição retornou ao exame da CCT, e segue posteriormente à
CCJ, em decisão terminativa.

_
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Não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – ANÁLISE
O projeto vem ao exame da CCT nos termos do que dispõe o art. 104C do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).
De início, deve-se reconhecer o mérito do projeto, que propõe
substituir a manipulação de documentos em papel pelo processamento,
armazenamento e transporte digitais, sem perda da fidelidade com o original e,
principalmente, da validade jurídica perante terceiros.
É indiscutível que a explosão de informações dos nossos dias tornou
praticamente inviável o armazenamento de todo documento sob a forma de papel,
ou outro suporte análogo. Além do espaço físico demandado e dos cuidados
requeridos para a conservação do meio material, há também considerações de
ordem prática relativas à recuperação dos documentos e à questão ecológica – não
se pode esquecer que a produção de papel impacta na natureza, e constitui fonte
importante de agressão ao meio ambiente.
O armazenamento digital apresenta consideráveis vantagens em
comparação com o suporte em papel. Proporciona, por exemplo, grande facilidade
de guarda, recuperação, conservação e distribuição. Oferece, também, a
possibilidade de poupar os documentos originais do manuseio, aspecto muito
importante para a preservação de originais de alto valor histórico.
A microfilmagem veio resguardar, em fotogramas, a forma e o
conteúdo dos documentos, garantindo, inclusive, maior segurança à cronologia dos
registros, visto ser impossível deixar-lhes espaços em branco, para preenchimento
posterior. Em adição, a Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, regulamentada pelo
Decreto nº 64.398, de 24 de abril de 1969, conferiu aos cartórios de registro de
títulos e documentos a faculdade de efetuar seus registros por esse novo meio, de
modo a conferir mais segurança e maior agilidade ao serviço.

_
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No entanto, mesmo a microfilmagem ainda gera uma quantidade
enorme de documentos, e não atende mais à demanda por agilidade. Só a
microfilmagem de cheques, obrigatória para os bancos, gera um grande volume de
microfilmes, que tornam seu transporte e guarda extremamente dificultado.
À vista dessas considerações, resta claro que a economia e a eficiência
proporcionadas pela digitalização tornam imprescindível seu disciplinamento. É
necessário assegurar que os documentos digitalizados, a partir de documentos
originais inscritos em papel, sejam corretamente preservados e que sua
autenticidade seja garantida, obedecidos fielmente os ditames da Lei nº 8.159, de 8
de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e
privados.
Porém, em que pese a louvável iniciativa apresentada pelo Senador
Magno Malta, note-se que a matéria objeto do Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 146, de 2007, já se encontra contemplada na legislação vigente.
De fato, a digitalização de documentos se encontra regulada pela Lei
nº 12.682, de 9 de julho de 2012, que dispõe sobre a elaboração e o
arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos.
Trata-se, em verdade, da transformação em norma jurídica do Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº 11, de 2007, (nº 1.532, de 1999, na origem), que
dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios
eletromagnéticos, de autoria da Deputada Angela Guadagnin.
Recorde-se que o PLS nº 146, de 2007, já tramitou em conjunto com o
PLC, como se viu anteriormente.
Observe-se que o grande objetivo do PLC nº 11, de 2007, era conferir
segurança jurídica aos documentos que fossem digitalizados, por meio de
certificação no processo de digitalização. Pretendia, assim, equiparar os
documentos digitalizados com certificação aos documentos originais, o que geraria
economia de recursos e de espaço físico.

_
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Citem-se, especialmente, o § 2º do art. 2º do projeto, que pretendia
conceder valor jurídico probatório às cópias digitalizadas de documentos, e o art.
7º, que pretendia conferir às cópias digitalizadas de documentos o mesmo efeito
jurídico dado aos documentos microfilmados:
“Art. 2º.............................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 2º O documento digitalizado e a sua reprodução, em qualquer meio,
procedida de acordo com o disposto nesta Lei terão o mesmo valor
probatório do documento original, para todos os fins de direito.
.........................................................................................................................”
“Art. 7º Os documentos digitalizados nos termos desta Lei terão o mesmo
efeito jurídico conferido aos documentos microfilmados, consoante a Lei nº
5.433, de 8 de maio de 1968, e regulamentação posterior.”

Ocorre, porém, que a Presidenta da República vetou exatamente os
dois dispositivos, sob a alegação de insegurança jurídica. Portanto, permanece em
vigor a necessidade de registro, certificação, autenticação ou conferência com o
original nas atividades notariais e de registro por detentores de fé pública, o que
gera uma enorme quantidade de documentos em papel.
Também foram vetados os arts. 2º e 5º do PLC nº 11, de 2007, que
tratavam da destruição dos documentos originais após a digitalização, bem como
dos digitais após o término dos prazos de decadência ou prescrição, porque não
observavam os procedimentos previstos na legislação arquivística vigente.
Com os vetos citados, a lei sancionada acabou anulando o objetivo
do projeto de lei que pretendia conceder valor jurídico probatório às cópias
digitalizadas de documentos e conferir às cópias digitalizadas de documentos o
mesmo efeito jurídico dado aos documentos microfilmados.
Diga-se, por outro lado, que o maior mérito do PLS nº 146, de 2007,
previsto no seu art. 3º, é exatamente a proposta de equiparação jurídica entre a
versão digital autenticada de documento particular ao seu original para todos os
fins de direito, nos seguintes termos:
_
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“Art. 3º Os documentos digitalizados e armazenados, bem como as suas
reproduções, na forma desta lei, terão o mesmo valor jurídico do documento
original para todos os fins de direito.”

Ora, se as duas proposições têm como objeto principal conferir
equiparação jurídica entre as cópias digitalizadas e seus originais, à primeira vista,
se poderia pensar na aprovação do PLS nº 146, de 2007, de modo a reinstituir, na
legislação brasileira, o preceito vetado pelo Executivo.
Sobre essa possibilidade, é preciso fazer duas observações, no entanto.
Em primeiro lugar, temos a observar que a Lei Complementar nº 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração
e a consolidação das leis, estabelece no seu art. 7º, inciso IV, que o mesmo
assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a
subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a
esta por remissão expressa.
Assim, a fim de evitar a criação de lei extravagante, a boa técnica
legislativa recomendaria a apresentação de alterações à lei de regência da matéria.
No caso em tela, as disposições do PLS nº 146, de 2007, seriam apresentadas como
alterações à Lei nº 12.682, de 2012.
Todavia, note-se que o veto parcial aposto à Lei nº 12.682, de 2012,
encaminhado ao Congresso Nacional por meio da Mensagem nº 313, de 9 de julho
de 2012, registrado como Veto nº 21/2012, ainda se encontra pendente de
apreciação. Isso significa que a decisão do Executivo pode ainda ser revertida e as
propostas originais do PLC nº 11, de 2007, confirmadas. Assim, não vemos
propriedade na apresentação de novo projeto de lei sobre o tema antes da
apreciação do veto pelo Legislativo.
Desse modo, em vista da existência de lei que disciplina a matéria,
não vislumbramos a conveniência de edição de lei nos moldes do projeto ora
analisado.

_
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III – VOTO
Diante do exposto, meu voto é pela recomendação de declaração de
prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2007, nos termos do art.
334 do Risf.
Sala da Comissão, 15/12/2015

Senador CRISTOVAM BUARQUE, Presidente

Senador LASIER MARTINS, Relator Ad Hoc

_
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SENADO FEDERAL PARECER N°1010,DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 146, de 2007, do Senador
Magno Malta, que dispõe sobre a digitalização e
arquivamento de documentos em mídia ótica ou
eletrônica, e dá outras providências.

Relator: Senador JOSÉ MARANHÃO
I – RELATÓRIO
Vem ao exame desta Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) o Projeto de Lei do Senado (PLS) no 146, de 2007, de
autoria do Senador Magno Malta, que dispõe sobre a digitalização e
arquivamento de documentos em mídia ótica ou eletrônica, e dá outras
providências.
Nos termos de seu art. 1º, caput, a proposição visa a
regulamentar a digitalização, o armazenamento em meio eletrônico, óptico
ou digital, e a reprodução dos documentos particulares e públicos
arquivados. Consiste de oito artigos – seriam nove, não fosse um equívoco
em sua redação, que numerou dois dispositivos distintos como art. 8º.
O projeto autoriza a eliminação (por incineração, destruição
mecânica ou processo adequado que assegure a desintegração) dos
documentos em meio analógico após sua digitalização e armazenamento em
mídia óptica ou digital autenticada, lavrando-se o respectivo termo de
eliminação (art. 2º).
Estabelece que os documentos digitalizados e armazenados em
mídia óptica ou digital autenticada, bem como as suas reproduções, criados
na forma que define, terão o mesmo valor jurídico do documento original,
para todos os fins de direito (art. 3º).
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Determina que a digitalização de documentos e o
armazenamento em mídia óptica ou digital autenticada serão realizados por
empresas e cartórios devidamente credenciados junto ao Ministério da
Justiça (art. 4°).
Ainda segundo o projeto, a mídia óptica ou digital que contenha
os arquivos resultantes da digitalização de documentos particulares ou os
arquivos dos documentos originariamente elaborados em meio eletrônico
deverá ser autenticada pelo serviço de títulos e documentos do domicílio do
proprietário dessa mídia, a fim de que esta ou sua reprodução possam
produzir efeitos jurídicos em juízo ou fora dele (art. 5º).
A critério do interessado, uma cópia da mídia óptica ou digital
poderá ser conservada no serviço de títulos e documentos que efetuar o
processo de sua autenticação (art. 5º, § 1º). As despesas de conversão da
mídia, na eventualidade de avanço tecnológico, serão custeadas pelo
interessado na sua conservação (art. 5º, § 2º).
A fim de produzir efeitos perante terceiros, as reproduções
realizadas por particulares deverão ser autenticadas pelo serviço de registro
de títulos e documentos que detiver a mídia em seu acervo ou a efetivou,
mediante a utilização de assinatura digital certificada no âmbito da
infraestrutura do ICP-Brasil, podendo a autenticação ser solicitada e enviada
eletronicamente (art. 6º).
Os documentos originalmente elaborados em meio eletrônico,
com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), deverão observar os preceitos nele
estatuídos, para terem eficácia perante terceiros, em juízo ou fora dele, assim
como para o seu armazenamento, guarda, conservação e reprodução (art. 7º).
A proposição assinala o prazo de noventa dias ao Poder
Executivo para regulamentar a lei em que se transformar, indicando os
requisitos para o credenciamento das empresas e cartórios autorizados a
proceder à digitalização dos documentos, assim como os cartórios
encarregados da autenticação e conservação das mídias ópticas ou digitais e
autenticação de suas reproduções (art. 8º).
Por fim, estatui que a lei originada da proposição entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário (art.
8º).
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A proposição iniciou sua tramitação em 22 de março de 2007,
tendo sido distribuída às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), e de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), cabendo à última a decisão terminativa. Em 19 de junho de 2007, por
força da aprovação do Requerimento nº 729, de 2007, do Senador Magno
Malta, passou a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara (PLC)
nº 11, de 2007.
Em 31 de março de 2010, a CCT se manifestou pela rejeição do
PLS nº 146, de 2007, e pela aprovação do PLC nº 11, de 2007, na forma de
substitutivo oferecido. A CCJ concluiu pela adoção da Emenda nº 1 – CCT
(substitutivo), apesar de o respectivo relatório não ter sido submetido à
deliberação do colegiado.
Em 24 de novembro de 2010, o Plenário aprovou o
Requerimento nº 606, de 2010, do Senador Mão Santa, que solicitou que o
Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2010, também passasse a tramitar em
conjunto com o PLS nº 146, de 2007, e com o PLC nº 11, de 2007, por
versarem sobre o mesmo assunto. Em 24 de março de 2011, contudo, o
Plenário aprovou o Requerimento nº 1.008, de 2010, do Senador Roberto
Cavalcanti, que solicitou o desapensamento do PLC nº 11, de 2007. O PLS
nº 146, de 2007, passou, então, a tramitar em conjunto apenas com o PLC nº
23, de 2010.
Em 6 de junho de 2012, o relator do PLS nº 146, de 2007,
apresentou relatório perante à CCT, favorável ao PLC nº 23, de 2010, com
as emendas oferecidas, e contrário ao PLS nº 146, de 2007. O relatório,
contudo, não foi submetido à deliberação da CCT, pois, apenas seis dias após
a sua apresentação, o PLC nº 11, de 2007, foi aprovado pelo Plenário e
transformado em norma jurídica (Lei no 12.682, de 9 de julho de 2012), com
veto parcial.
Arquivado ao final da 54ª Legislatura, o Requerimento nº 129,
de 2015, do Senador Magno Malta, solicitou o desarquivamento do PLS nº
146, de 2007, que passou a tramitar de maneira autônoma.
Em 15 de fevereiro de 2015, a proposição recebeu parecer pela
prejudicialidade, no âmbito da CCT.
Não foram apresentadas emendas.
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II – ANÁLISE
Compete a esta CCJ, nos termos dos incisos I e II, alíneas d e l,
do art. 101 do Regimento Interno desta Casa (RISF), opinar sobre a
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade dos temas que lhe são
submetidos por despacho da Presidência ou consulta de qualquer comissão,
bem como, no mérito, emitir parecer sobre matéria afeta ao direito civil e
registros públicos.
No tocante à constitucionalidade, formal e material, não
vislumbramos vício no projeto. Legislar sobre Direito Civil e Empresarial é
matéria que compete à União (Constituição Federal – CF, art. 22, I), por
intermédio do Congresso Nacional (CF, art. 48, caput). Além disso, não se
trata de matéria para a qual se preveja reserva constitucional de iniciativa.
Na mesma direção, a iniciativa não merece reparos no que toca
à sua juridicidade e regimentalidade.
Com relação à conclusão da CCT pela prejudicialidade da
proposição, consideramos necessário fazer algumas considerações.
De acordo com o parecer da CCT, a matéria objeto do PLS nº
146, de 2007, já se encontra contemplada na legislação vigente – trata-se,
mais especificamente, da Lei nº 12.682, de 2012, decorrente da aprovação
do PLC nº 11, de 2007. Contudo, conforme destacado no parecer daquele
colegiado, os dois principais objetivos do PLC, que eram equiparar os
documentos digitalizados com certificação aos documentos originais e
conferir às cópias digitalizadas de documentos o mesmo efeito jurídico
conferido aos documentos microfilmados, foram vetados pelo Presidente da
República. O veto parcial, por sua vez, ainda se encontra pendente de
apreciação, o que significa que a decisão do Executivo pode ainda ser
revertida e as propostas originais do PLC nº 11, de 2007, confirmadas. Diante
desse contexto, concluiu a CCT que não seria adequada a apresentação de
novo projeto de lei sobre o tema antes da apreciação do veto pelo Poder
Legislativo.
Consideramos, contudo, que a pendência de apreciação dos
vetos apostos à Lei nº 12.682, de 2012, não enseja a prejudicialidade da
presente proposição.
Em primeiro lugar, o projeto em análise não se enquadra em
quaisquer das duas hipóteses de declaração de prejudicialidade previstas no
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art. 334 do RISF – perda de oportunidade e prejulgamento pelo Plenário em
outra deliberação. A prejudicialidade é um instituto caracterizado por sua
temporalidade, não sendo adequado reconhecê-la em legislatura subsequente
àquela em que ocorreu o fato que supostamente a ensejou (a aprovação do
PLC nº 11, de 2007, ocorreu em 12 de junho de 2012, no âmbito da
legislatura anterior). Não há que se falar, assim, em prejulgamento da matéria
pelo Plenário.
Em segundo lugar, a pendência de apreciação de veto
presidencial não é um fator impeditivo ao oferecimento de proposições
legislativas.
Por fim, eventual aprovação deste PLS não ensejaria afronta ao
veto aposto pela Chefia do Poder Executivo – o presente projeto, caso
aprovado por ambas as Casas Legislativas, ainda teria que ser submetido à
sanção do Presidente da República.
Superada a conclusão pela prejudicialidade do PLS nº 146, de
2007, cumpre registrar que a proposição deve ter seu conteúdo adequado à
edição da Lei nº 12.682, de 2012, que dispôs sobre a mesma matéria. Isso
porque, nos termos do art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998, o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de
uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei
considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
Assim, a boa técnica legislativa recomenda a apresentação de
alterações à lei de regência da matéria. No caso em tela, as disposições do
PLS nº 146, de 2007, devem ser apresentadas como alterações à Lei nº
12.682, de 2012. Aproveitamos a necessidade de adequação do projeto para
sanar seus pequenos vícios de técnica legislativa.
Quanto ao mérito, somos favoráveis à aprovação do PLS nº 146,
de 2007, nos termos da emenda substitutiva que apresentamos.
A redação atual da Lei nº 12.682, de 2012, veda a eliminação
dos documentos físicos, mesmo após a sua transformação para formato
digital, o que acaba por impedir que avancemos na desmaterialização de
processos, como já o fez, por exemplo, o Poder Judiciário. O Novo Código
de Processo Civil, inclusive, já incorpora os documentos digitais e
digitalizados como válidos para os fins de direito, sendo necessário refletir
essa situação na Lei nº 12.682, de 2012, e complementá-la com a garantia do
valor probatório do documento digitalizado.
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Com efeito, deve-se permitir que os documentos apresentados
em papel possam ser destruídos após a sua digitalização, desde que
respeitados os requisitos procedimentais para garantia da integridade,
autenticidade e fidedignidade da conversão do arquivo do meio físico para o
meio digital.
Propomos, ainda, alterar a Lei nº 12.682, de 2012, com o
objetivo de garantir que o documento digitalizado na forma da Lei possua o
mesmo valor legal do documento que lhe deu origem e que, quando realizada
pela Administração Pública, seja dotada de fé pública. Além disso, os
documentos de valor permanente devem seguir a mesma regra aplicada à
guarda em geral dos acervos dos órgãos públicos, não podendo ser
eliminados, ainda que digitalizados.
Também alteramos o art. 3º da Lei nº 12.682, de 2012, para
prever as condições gerais para a realização do processo de digitalização,
que deverão ser especificadas e detalhadas em regulamento.
Já o art. 4º da Lei em comento deve ser adequado para prever a
associação de elementos descritivos para garantir a integridade,
autenticidade, fidedignidade, interoperabilidade e indexação dos acervos
digitalizados, ato essencial para garantia do valor probante dos documentos.
Ressaltamos que os requisitos técnicos serão definidos em regulamento,
visto que as opções tecnológicas para tal avançam em grande velocidade.
Ainda sobre o tema digitalização e documentos
eletromagnéticos, consideramos necessário alterar o art. 23 da Lei nº 12.865,
de 9 de outubro de 2013, que trata de documentos digitalizados relativos a
operações e transações realizadas no sistema financeiro nacional. Esse
dispositivo, ao conferir ao documento digitalizado o mesmo valor legal que
o do documento que lhe deu origem, trouxe a possibilidade de as instituições
financeiras melhorarem a gestão documental, incorporando processo mais
moderno e de qualidade superior ao da microfilmagem, até então utilizado.
Essa inovação pode inclusive gerar impactos positivos na prestação de
serviços para clientes e usuários.
Essa legislação prevê ainda que o Conselho Monetário Nacional
pode disciplinar o procedimento para o descarte das matrizes físicas dos
documentos digitalizados e armazenados eletronicamente. Não há,
entretanto, qualquer comando que autorize de forma expressa o descarte de
documentos. A ausência de previsão nesse sentido tem sido vista como
potencial embaraço para a efetividade do procedimento de descarte e para o
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avanço da modernização da gestão documental no âmbito do sistema
financeiro.
De forma a conferir ao processo de eliminação de documentos
maior efetividade e aderência à legislação em vigor, com ganhos na gestão
documental, na mitigação de riscos operacionais e no fornecimento de
produtos e serviços financeiros, é necessário que a possibilidade de descarte
do documento original esteja prevista, de modo expresso, na própria lei.
Consideramos necessário, ainda, alterar o art. 425 do Novo
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015),
acrescentando inciso para prever o valor probante aos documentos digitais
produzidos conforme processo de digitalização previsto em lei específica (a
lei decorrente da aprovação deste projeto, no caso).
Também propomos alterar a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de
1991, para prever que o documento não destinado para guarda permanente
poderá ser eliminado, quando digitalizado na forma da lei. O acréscimo na
Lei nº 8.159, de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos
públicos e privados, atua no mesmo sentido da harmonização legislativa
sobre arquivos públicos.
Por fim, consideramos necessário alterar a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, para prever que serão presumidos
verdadeiros os documentos e declarações constantes de processos
administrativos eletrônicos certificados em sistemas eletrônicos da
administração pública, inclusive os que utilizem identificar a pessoa via
certificação por meio de nome de usuário e senha. Essa alteração visa dar
maior segurança jurídica aos atos praticados pela administração, fomentando
a migração dos processos administrativos para ambientes eletrônicos.
Adicionalmente, registramos os seguintes benefícios das
alterações propostas: redução de custos; aumento da transparência; aumento
da acessibilidade à informação, sustentabilidade ambiental, facilidade de
manuseio e recuperação e redução de espaços físicos em Arquivos.
Destacamos que o novo texto que apresentamos prevê a
eliminação, após a digitalização, dos documentos físicos classificados como
temporários. Os documentos considerados permanentes e históricos
continuarão a ser preservados, de modo que boa parte dos documentos
continuará tendo necessidade de guarda e preservação. No entanto, uma
quantidade significativa de documentos físicos poderá ser eliminada, fato
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que causará redução de despesas com a gestão de arquivos na Administração
Pública.
Os lugares que hoje abrigam a grande massa documental são
precários e de baixa segurança. A manutenção do status quo cria, portanto,
a necessidade urgente de realização de reformas para adequação desses
locais. O projeto para acomodação do acervo do Departamento de Órgãos
Extintos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, na
cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, estima gastos de cerca de R$ 15
milhões com reformas que teriam que ser iniciadas ainda este ano. Essa e
outras reformas não serão necessárias com as alterações que apresentamos,
o que contribui para a redução imediata de despesas do governo federal, bem
como os outros poderes e entes da federação.
Além disso, com a possibilidade de eliminação de boa parte dos
documentos físicos, torna-se factível para os órgãos públicos centralizar a
guarda da documentação a ser preservada em um único local, onde seriam
realizados os serviços de avaliação, higienização, classificação, digitalização
e destinação dos documentos. A centralização na guarda de documentos
permitirá também reduzir despesas de manutenção.
III – VOTO
Por todos esses motivos, votamos pela constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade do PLS nº 146, de 2007, e, no mérito, por sua
aprovação, nos termos da seguinte emenda substitutiva:
EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 146, DE 2007

Altera e revoga dispositivos das Leis no 12.682, de
9 de julho de 2012, que dispõe sobre a elaboração
e o arquivamento de documentos em meios
eletromagnéticos; no 12.865, de 9 de outubro de
2013; nº 13.105, de 16 de março de 2015, que
dispõe sobre o Código de Processo Civil; da
Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil; e no 8.159, de 8
de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

627

9
nacional de arquivos públicos e privados e dá
outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 1º ............................................................
§ 1º Entende-se por digitalização a conversão da fiel imagem
de um documento para código digital.
§ 2º Incluem-se entre os documentos de que trata o caput
aqueles que já estejam ou que venham a estar sob a guarda de órgãos
e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou
municipal, e entidades privadas.” (NR)
“Art. 2º-A O documento digitalizado, produzido a partir do
processo de digitalização disposto na forma do regulamento, terá o
mesmo valor legal do documento não digital que lhe deu origem para
todos os fins de direito.
§ 1º O documento digitalizado produzido por órgão e entidade
da Administração Pública na forma do caput e suas reproduções são
dotados de fé pública.
§ 2º O valor probatório da digitalização de documentos não se
aplica a documentos cujo porte ou apresentação sejam exigidos por
lei.”
“Art. 2º-B A Administração Pública deverá preservar os
documentos não digitais avaliados e destinados à guarda
permanente, conforme definido pela Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de
1991, ainda que armazenados em meio eletrônico, óptico ou
equivalente.
§ 1º Os documentos, mesmo em tramitação, poderão ser
digitalizados para inserção em sistemas informatizados de produção
e tramitação de documentos digitais.
§ 2º Os documentos digitalizados deverão ser inseridos e
armazenados em sistemas informatizados para produção e
tramitação que garantam de forma contínua seu acesso, integridade
e preservação.”
“Art. 3º O processo de digitalização deverá ser realizado
conforme regulamento, de forma a assegurar a fidedignidade, a
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confiabilidade, a integridade, a autenticidade e, se necessário, a
confidencialidade do documento digitalizado, com o emprego de
certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP-Brasil ou outro meio previsto em regulamento de
comprovação da autoria e integridade de documentos em forma
eletrônica.
§ 1º Os meios de armazenamento dos documentos digitais
deverão protegê-los de acesso, uso, alteração, reprodução e
destruição não autorizados.
§ 2º A digitalização de documentos pela Administração
Pública será concluída mediante a lavratura de termo próprio,
certificado mediante o emprego de certificado digital emitido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil ou outro
meio previsto em regulamento que garanta a identificação de seu
autor.
§ 3º Os documentos não digitais, inclusive em tramitação, que
deram origem aos documentos digitalizados, quando avaliados e
destinados à eliminação, poderão ser eliminados após a
digitalização, segundo o procedimento específico, na forma do
regulamento.
§ 4º No caso de a entidade responsável contratar empresa para
realização de processo de digitalização, o termo de lavratura deverá
ser certificado mediante o emprego de certificado digital emitido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
§ 5º Eventual impugnação motivada sobre a fidedignidade do
documento digitalizado acarretará ao órgão ou entidade que o
digitalizou o ônus da prova da adequação do processo de
digitalização ao regulamento.” (NR)
“Art. 4º O documento digitalizado na forma desta Lei deverá
ser armazenado em meio eletrônico, óptico ou equivalente que
garanta confiabilidade, preservação a longo prazo, recuperação e
acesso, com indexação que possibilite a sua precisa localização,
permitindo a posterior conferência da regularidade das etapas do
processo de digitalização.
§ 1º Ao documento digitalizado deverão ser associados
elementos descritivos que permitam sua identificação e acesso para
aferição de integridade.
§ 2º Os procedimentos de segurança, armazenamento e
preservação do documento digitalizado deverão ser realizados de
acordo com regulamento.
§ 3º O formato de arquivo do documento digitalizado deverá
ser interoperável, salvo disposição em contrário no regulamento,
independente de plataforma tecnológica, e permitir a inserção de
metadados.” (NR)
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Art. 2º O art. 23 da Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 23. Nas operações e transações realizadas no sistema
financeiro nacional, inclusive por meio de instrumentos regulados
por lei específica, o documento digitalizado terá o mesmo valor legal
que o documento que lhe deu origem, respeitadas as normas do
Conselho Monetário Nacional.
§ 1º As normas mencionadas no caput disporão sobre o
conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes a
produção, classificação, tramitação, uso, avaliação, arquivamento,
reprodução e acesso ao documento digitalizado, observado o
disposto nos arts. 7º a 10 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991,
quando se tratar de documentos públicos.
§ 2º O suporte físico do documento que deu origem ao
documento digitalizado e armazenado eletronicamente poderá ser
eliminado.” (NR)

Art. 3º O art. 425 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 425. .....................................................
.......................................................................
VII – os documentos digitais produzidos conforme processo
de digitalização previsto em lei específica.
...................................................................
§ 2º O disposto no § 1º não se aplica aos documentos cujo
suporte digital tem o mesmo valor legal do suporte físico, inclusive
títulos executivos extrajudiciais e os demais documentos digitais
previstos no inciso VII do caput.
§ 3º Tratando-se de cópia digital de documento relevante à
instrução do processo, ressalvado o disposto no §2º, o juiz poderá
determinar seu depósito em cartório ou secretaria.” (NR)

Art. 4º A Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 9º .................................................
Parágrafo único. O documento não destinado para guarda
permanente poderá ser eliminado quando digitalizado, na forma
prevista em lei específica, na forma do regulamento.” (NR)
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Art. 5º A Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 10. ....................................................
....................................................................
§ 3º A autoria e a integridade dos documentos e das
declarações, nos processos administrativos eletrônicos, presumemse verdadeiras se obtidas por meio de certificação em sistemas
eletrônicos da administração pública, inclusive os que utilizem
certificados não emitidos pela ICP-Brasil que, conforme previsto em
regulamento, garantam a identificação da pessoa por nome de
usuário e senha.” (NR)

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 07 de dezembro de 2016.
Senador JOSÉ PIMENTEL, Presidente

Senador JOSÉ MARANHÃO, Relator
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SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
TEXTO FINAL
Do PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 146, DE 2007
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que:
Altera e revoga dispositivos das Leis nº 12.682, de
9 de julho de 2012, que dispõe sobre a elaboração
e o arquivamento de documentos em meios
eletromagnéticos; nº 12.865, de 9 de outubro de
2013; nº 13.105, de 16 de março de 2015, que
dispõe sobre o Código de Processo Civil; da
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil; e nº 8.159, de 8
de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política
nacional de arquivos públicos e privados e dá
outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 1º ............................................................
§ 1º Entende-se por digitalização a conversão da fiel imagem de
um documento para código digital.
§ 2º Incluem-se entre os documentos de que trata o caput aqueles
que já estejam ou que venham a estar sob a guarda de órgãos e
entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou
municipal, e entidades privadas.” (NR)
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“Art. 2º-A O documento digitalizado, produzido a partir do
processo de digitalização disposto na forma do regulamento, terá o
mesmo valor legal do documento não digital que lhe deu origem para
todos os fins de direito.
§ 1º O documento digitalizado produzido por órgão e entidade da
Administração Pública na forma do caput e suas reproduções são
dotados de fé pública.
§ 2º O valor probatório da digitalização de documentos não se
aplica a documentos cujo porte ou apresentação sejam exigidos por
lei.”
“Art. 2º-B A Administração Pública deverá preservar os
documentos não digitais avaliados e destinados à guarda permanente,
conforme definido pela Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, ainda
que armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente.
§ 1º Os documentos, mesmo em tramitação, poderão ser
digitalizados para inserção em sistemas informatizados de produção e
tramitação de documentos digitais.
§ 2º Os documentos digitalizados deverão ser inseridos e
armazenados em sistemas informatizados para produção e tramitação
que garantam de forma contínua seu acesso, integridade e
preservação.”
“Art. 3º O processo de digitalização deverá ser realizado
conforme regulamento, de forma a assegurar a fidedignidade, a
confiabilidade, a integridade, a autenticidade e, se necessário, a
confidencialidade do documento digitalizado, com o emprego de
certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP-Brasil ou outro meio previsto em regulamento de
comprovação da autoria e integridade de documentos em forma
eletrônica.
§ 1º Os meios de armazenamento dos documentos digitais
deverão protegê-los de acesso, uso, alteração, reprodução e destruição
não autorizados.
§ 2º A digitalização de documentos pela Administração Pública
será concluída mediante a lavratura de termo próprio, certificado
mediante o emprego de certificado digital emitido pela Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil ou outro meio previsto em
regulamento que garanta a identificação de seu autor.
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§ 3º Os documentos não digitais, inclusive em tramitação, que
deram origem aos documentos digitalizados, quando avaliados e
destinados à eliminação, poderão ser eliminados após a digitalização,
segundo o procedimento específico, na forma do regulamento.
§ 4º No caso de a entidade responsável contratar empresa para
realização de processo de digitalização, o termo de lavratura deverá ser
certificado mediante o emprego de certificado digital emitido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
§ 5º Eventual impugnação motivada sobre a fidedignidade do
documento digitalizado acarretará ao órgão ou entidade que o
digitalizou o ônus da prova da adequação do processo de digitalização
ao regulamento.” (NR)
“Art. 4º O documento digitalizado na forma desta Lei deverá ser
armazenado em meio eletrônico, óptico ou equivalente que garanta
confiabilidade, preservação a longo prazo, recuperação e acesso, com
indexação que possibilite a sua precisa localização, permitindo a
posterior conferência da regularidade das etapas do processo de
digitalização.
§ 1º Ao documento digitalizado deverão ser associados
elementos descritivos que permitam sua identificação e acesso para
aferição de integridade.
§ 2º Os procedimentos de segurança, armazenamento e
preservação do documento digitalizado deverão ser realizados de
acordo com regulamento.
§ 3º O formato de arquivo do documento digitalizado deverá ser
interoperável, salvo disposição em contrário no regulamento,
independente de plataforma tecnológica, e permitir a inserção de
metadados.” (NR)

Art. 2º O art. 23 da Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 23. Nas operações e transações realizadas no sistema
financeiro nacional, inclusive por meio de instrumentos regulados por
lei específica, o documento digitalizado terá o mesmo valor legal que o
documento que lhe deu origem, respeitadas as normas do Conselho
Monetário Nacional.
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§ 1º As normas mencionadas no caput disporão sobre o conjunto
de procedimentos e operações técnicas referentes a produção,
classificação, tramitação, uso, avaliação, arquivamento, reprodução e
acesso ao documento digitalizado, observado o disposto nos arts. 7º a
10 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, quando se tratar de
documentos públicos.
§ 2º O suporte físico do documento que deu origem ao
documento digitalizado e armazenado eletronicamente poderá ser
eliminado.” (NR)

Art. 3º O art. 425 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 425. .....................................................
.......................................................................
VII – os documentos digitais produzidos conforme processo de
digitalização previsto em lei específica.
...................................................................
§ 2º O disposto no § 1º não se aplica aos documentos cujo
suporte digital tem o mesmo valor legal do suporte físico, inclusive
títulos executivos extrajudiciais e os demais documentos digitais
previstos no inciso VII do caput.
§ 3º Tratando-se de cópia digital de documento relevante à
instrução do processo, ressalvado o disposto no §2º, o juiz poderá
determinar seu depósito em cartório ou secretaria.” (NR)

Art. 4º A Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 9º .................................................
Parágrafo único. O documento não destinado para guarda
permanente poderá ser eliminado quando digitalizado, na forma
prevista em lei específica, na forma do regulamento.” (NR)

Art. 5º A Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001,
passa a vigorar com a seguinte alteração:
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“Art. 10. ....................................................
....................................................................
§ 3º A autoria e a integridade dos documentos e das declarações,
nos processos administrativos eletrônicos, presumem-se verdadeiras se
obtidas por meio de certificação em sistemas eletrônicos da
administração pública, inclusive os que utilizem certificados não
emitidos pela ICP-Brasil que, conforme previsto em regulamento,
garantam a identificação da pessoa por nome de usuário e senha.”
(NR)

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2016.

Senador JOSÉ MARANHÃO, Presidente
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SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Ofício nº 123/16–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 14 de dezembro de 2016.
A Sua Excelência o Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta Casa,
comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária
realizada nesta data, esta Comissão, em turno suplementar,
adotou definitivamente o Substitutivo deste Presidente ao Projeto
de Lei do Senado nº 146, de 2007, que “Dispõe sobre a
digitalização e arquivamento de documentos em mídia ótica ou
eletrônica, e dá outras providências”, de autoria do Senador
Magno Malta.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de
estima e consideração.
Cordialmente,

Senador JOSÉ MARANHÃO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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SENADO FEDERAL PARECER N° 1011,DE 2016

Da
COMISSÃO
DE
CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 200, de 2015, da Senadora Ana
Amélia e de outros Senadores, que dispõe sobre a
pesquisa clínica.

RELATOR: Senador EDUARDO AMORIM
I – RELATÓRIO
Submete-se ao exame desta Comissão o Projeto de Lei do
Senado (PLS) nº 200, de 2015, de autoria da Senhora Senadora Ana Amélia
e dos Senhores Senadores Waldemir Moka e Walter Pinheiro.
Trata-se de projeto de conteúdo bastante substancioso – nove
capítulos, contendo 42 artigos –, que tem o objetivo de dispor sobre
princípios, diretrizes e regras para a condução de pesquisas clínicas em
seres humanos por instituições públicas e privadas, conforme resumem o
seu art. 1º e ementa.
O art. 2º do projeto estabelece, em seus 43 incisos, as
definições pertinentes à aplicação da norma.
As exigências éticas e científicas aplicáveis às pesquisas com
seres humanos estão relacionadas nos onze incisos do art. 3º do PLS.
O art. 4º, que encerra o Capítulo I – Das Disposições Gerais –,
prevê que o protocolo e o contrato de pesquisa clínica observarão o
disposto na lei que decorrer do projeto em exame e nas boas práticas
clínicas, conforme regulamento.
O Capítulo II do Projeto trata da Revisão Ética em seis seções,
prevendo, em suas disposições gerais (Seção I), que a pesquisa clínica
contará com a aprovação prévia de uma instância de revisão ética com o
objetivo de garantir a dignidade, a segurança e o bem estar do sujeito da
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pesquisa e a validade científica dos resultados (art. 5º), devendo ser
realizada em instância única (art. 6º) e em conformidade com as diretrizes
fixadas nos sete incisos do seu caput.
Os parágrafos do art. 6º vedam a distinção de critérios ou
procedimentos na análise e no parecer sobre o protocolo de pesquisa que
tenha centro coordenador no exterior ou conte com a cooperação ou
participação estrangeira (§ 1º) e a participação dos integrantes das
instâncias de revisão que tenham interesse na pesquisa ou que mantenham
vínculo com o promotor, com a instituição executora ou com os
investigadores (§ 2º).
A Seção II do Capítulo II trata da instância de revisão ética,
estabelecendo as suas condições em seis incisos do caput do art. 7º e os
órgãos que a executarão: o comitê de ética em pesquisa (CEP) ou o comitê
de ética independente (CEI) (§ 1º do art. 7º), os quais devem ser integrados
por, no mínimo, cinco membros, sendo, ao menos um, oriundo de área de
interesse de caráter não científico e, pelo menos um, sem vínculo com a
instituição ou centro de estudo (§ 2º do art. 7º).
Ainda por meio do art. 7º, os seus parágrafos 3º ao 6º, são
estabelecidas regras para as reuniões do CEP e do CEI, destacando-se as
atribuições dos seus integrantes e a participação de investigadores com
ouvintes e para prestar esclarecimentos e, mediante convite, de
especialistas externos para prestarem assistência qualificada em áreas
específicas.
Dispõe o art. 8º que a instituição que abrigar o CEP ou CEI
promoverá e apoiará a capacitação dos integrantes das instâncias de revisão
ética, com especial ênfase nos aspectos éticos e metodológicos envolvidos
na pesquisa clínica.
De acordo com o art. 9º, a atuação da instância de revisão ética
fica sujeita à fiscalização e ao acompanhamento da autoridade sanitária.
A Seção III do Capítulo II trata das responsabilidades da
instância de revisão ética, as quais estão explicitadas nos sete incisos do art.
10.
A Seção IV, por sua vez, trata do processo de revisão ética,
relacionando os documentos que devem instruí-lo (incisos de I a VIII do
art. 11), prevendo, ainda, que os registros relevantes da pesquisa ficarão
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sob a guarda do CEP ou CEI por até três anos após a sua aprovação e
disponibilizadas à autoridade sanitária quando houver solicitação
(parágrafo único do art. 11).
Os demais artigos (arts. 12 a 16) que integram a referida Seção
IV estabelecem, entre outras exigências a serem cumpridas em face do
processo de revisão ética, o prazo de trinta dias para emissão do parecer
final e a direção a ser adotada para a sua conclusão, em conformidade com
os incisos I a IV do § 3º do art. 13, e procedimentos especiais para pesquisa
clínica de particular relevância para o atendimento a emergência de saúde
pública (art. 14, caput), cujo parecer final deverá ser proferido no prazo de
dez dias (art. 14, parágrafo único).
O Capítulo III trata da proteção do sujeito da pesquisa em suas
duas seções – Das disposições gerais (Seção I – arts. 17 ao 20) e Da
proteção dos sujeitos vulneráveis (Seção II – arts. 21 ao 22).
O caput do art. 17 prevê a participação do sujeito da pesquisa
como voluntária e condicionada à sua autorização expressa, mediante a
assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido.
Os parágrafos 1º ao 7º do art. 17 detalham as condições que
devem reger o termo de consentimento e as informações a serem fornecidas
ao sujeito da pesquisa, prevendo ainda a retirada do consentimento do
sujeito da pesquisa, a qualquer tempo, independentemente de justificativa e
sem qualquer ônus ou prejuízo para quem o fizer.
Ao sujeito da pesquisa serão garantidos o anonimato, o sigilo
das informações (art. 18, caput) e providas as condições para a sua
privacidade (art. 18, parágrafo único), sendo-lhe vedadas a remuneração ou
a concessão de qualquer tipo de vantagem por sua participação em ensaio
clínico (art. 19, caput), não se configurando como remuneração ou
vantagem o ressarcimento de despesas com transporte ou alimentação e
outros tipos de ressarcimento, segundo o protocolo da pesquisa (art. 19, §
1º, incisos I e II).
A participação de sujeitos saudáveis em pesquisa de fase
inicial (Fase I), quando não houver benefícios terapêuticos diretos a esses
participantes, pode ser remunerada, desde que observe as condições
previstas nos incisos I a IV do § 2º do art. 19.
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O caput do art. 20 prevê a indenização do sujeito da pesquisa
por eventuais danos sofridos em decorrência de sua participação em ensaio
clínico e, ainda, que o promotor e o investigador principal são responsáveis
solidários pelos danos causados ao sujeito em decorrência de sua
participação na pesquisa, bem como por prover a atenção integral à sua
saúde (parágrafo único do art. 20).
Ainda no Capítulo II, a Seção II – Da proteção dos sujeitos
vulneráveis – estabelece as condições para a participação de criança ou
adolescente ou de pessoa adulta incapaz de expressar validamente a própria
vontade, ainda que circunstancialmente, em pesquisa clínica (art. 21) e,
também, de mulheres grávidas (art. 22).
O Capítulo IV trata das responsabilidades do promotor – o
indivíduo, a empresa, a instituição ou a organização responsável pela
implementação, gerenciamento ou financiamento da pesquisa clínica (art.
23, incisos I a XII e §§ 1º e 2º) – e do investigador – a pessoa responsável
pela condução da pesquisa clínica em uma instituição ou em um centro de
estudo (art. 24, incisos I a XI).
O Capítulo V trata da fabricação, da importação e do uso de
medicamentos, produtos e dispositivos médicos experimentais e placebo
(arts. 25 a 27).
O Capítulo VI trata da continuidade do tratamento pós-ensaio
clínico (arts. 28 e 29), cabendo ao Capítulo VII a disciplina da utilização e
do armazenamento de dados e material biológico (arts. 30 a 34)
A publicidade, a transparência e o monitoramento da pesquisa
clínica são o objeto do Capítulo VIII, por meio dos arts. 35 a 40.
Por derradeiro, o Capítulo IX – Das Disposições Finais – prevê
que ao infrator da lei que decorrer do projeto em exame serão aplicadas as
sanções previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura
infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas,
e dá outras providências (art. 41) e estabelece a sua vigência em 180 dias
após a data de sua publicação (art. 42).
Em sua justificação, os autores do PLS em análise observam
que como os ensaios clínicos são realizados com seres humanos e
implicam uma intervenção do pesquisador, surge o imperativo ético de
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proteção do sujeito da pesquisa, mediante a adoção de medidas que
garantam a sua dignidade, o seu bem-estar e a sua segurança.
Alegam haver um vácuo legislativo sobre o assunto e citam
Luis Roberto Barroso, hoje, Ministro do Supremo Tribunal Federal, que em
estudo intitulado “Um sistema sem lei: pesquisas clínicas e ética em
pesquisa no Brasil”, conclui que o sistema enfrenta sérios problemas de
validade jurídica, por falta de lastro legal para as competências exercidas
e para as providências determinadas.
Observam, ademais, que o processo de revisão ética adotado
no País tem sido apontado por diversos pesquisadores nacionais como
ineficiente, anacrônico e eivado de graves distorções.
Entendem, assim, ser urgente a edição de uma lei que
disponha, de forma inequívoca, sobre os princípios, as diretrizes e as
regras básicas norteadoras das pesquisas clínicas no País e, sobretudo,
sobre os ensaios clínicos, que são os estudos em que há uma intervenção
do pesquisador sobre o sujeito da pesquisa e, por isso mesmo, exigem
maior preocupação com a proteção desse sujeito.
O PLS deverá ainda ser examinado pela Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) e pela Comissão
de Assuntos Sociais (CAS), cabendo a esta a decisão terminativa.
No quinquídio previsto regimentalmente, o projeto não
recebeu emendas que poderiam ser apresentadas à primeira Comissão, no
caso, esta CCJ.
II – ANÁLISE
Por força do disposto no art. 101, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), cabe a esta Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade,
e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas.
A matéria que é objeto do PLS em exame – princípios,
diretrizes e regras para a condução de pesquisas clínicas em seres humanos
por instituições públicas ou privadas – insere-se na competência legislativa
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, tendo em vista
tratar de proteção e defesa da saúde, a teor do disposto no art. 24, inciso
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XII, e de ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, do
inciso IX do mesmo dispositivo da Constituição Federal, limitando-se a
União a estabelecer normas gerais (§ 1º).
Não há dúvida de que a disciplina legal sobre pesquisa clínica
em seres humanos deva ser tratada em legislação nacional, portanto, norma
geral aplicável a todos os entes da Federação: União, Estado, Distrito
Federal e Municípios.
Tal assunto não pode receber tratamento diferenciado dentro
do território nacional, mediante legislação específica local, pois envolve a
integridade física da pessoa humana, cuja sua saúde é tutelada pelo Estado
em absoluta condição de igualdade para todos os brasileiros, haja vista seu
integral vínculo com o direito à vida, que é a própria essência da República
e do Estado Democrático de Direito, conforme estatuiu a Carta de 1988,
logo em seu artigo introdutório e expressamente mencionado no caput do
seu art. 5º, que estabelece os direitos individuais.
Quanto ao exame do mérito do PLS, que deve ser feito com
mais propriedade, em seguida, pela CCT e CAS, que detêm as atribuições
regimentais específicas para tratar do seu conteúdo quanto aos benefícios
que a sua aprovação pode trazer, ou não, para a sociedade brasileira,
reconhecemos que o assunto carece de legislação que garanta aos sujeitos
da pesquisa a preservação de sua saúde.
Entendemos que as medidas propostas por meio do PLS
objetivam colmatar e sistematizar a parca e insuficiente legislação sobre o
tema, devendo constituir proteção ao sujeito da pesquisa clínica e contribuir
para o desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde,
facilitando o acesso da população aos benefícios advindos do avanço do
conhecimento.
Os princípios éticos orientadores da matéria, conforme
preconizados pelos principais documentos internacionais – como o Código
de Nuremberg; a Declaração de Helsinque; o Relatório Belmont; e as
Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos
–, foram observados pela proposição.
O respeito pelas pessoas, princípio ético fundamental e
consubstanciado no reconhecimento de sua autonomia e capacidade de
fazer as próprias escolhas e tomar as próprias decisões, está garantido por
meio da exigência de assinatura de um termo de consentimento livre e
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esclarecido para participar da pesquisa, inclusive para aqueles cuja
autonomia está comprometida – crianças, adolescentes e adultos incapazes
–, quando o consentimento deve ser dado pelo seu responsável legal.
O princípio da beneficência, que se expressa pela necessidade
de se evitar causar dano ao sujeito (não-maleficência) e por maximizar os
benefícios, está também contemplado no texto da proposição. É esse
princípio que impõe a responsabilização do pesquisador pelo bem-estar
físico, mental e social do participante, no que estiver relacionado ao estudo.
O projeto contém dispositivos que visam a proteger a saúde do sujeito da
pesquisa, mediante a garantia de assistência médica, com pessoal
qualificado, durante toda a execução do estudo; a garantia de acesso ao
medicamento experimental pós-estudo, quando ele se mostrar mais
benéfico e indispensável para a continuidade do tratamento do sujeito após
o término da pesquisa.
As demais questões essenciais para assegurar a condução das
pesquisas clínicas à luz da ética também estão contempladas na proposição,
a exemplo de: exigência da revisão ética por parte de comitês de ética em
pesquisa, com independência e autonomia, e com controle social; liberdade
para o participante se retirar a qualquer momento da pesquisa, segundo sua
vontade; condução da pesquisa por equipe constituída de pessoas
cientificamente qualificadas e de forma a evitar sofrimento e danos
desnecessários; suspensão dos procedimentos quando se evidenciar
possibilidade de dano, invalidez ou morte; obrigatoriedade de dar
publicidade aos resultados; teste de novos métodos terapêuticos
comparando-os com os melhores métodos existentes etc.
O pagamento ao sujeito da pesquisa de fase I, em caso de
pessoa saudável, previsto pelo projeto, não configura afronta ao princípio
da dignidade da pessoa humana, da autonomia e da beneficência, uma vez
que estão resguardadas a necessidade de assinatura do termo de
consentimento e a necessidade de revisão ética da pesquisa por comitês
independentes, além de estarem previstas regras para impedir a
mercantilização do corpo humano e intervenções que possam ser danosas
ao sujeito da pesquisa.
No entanto, cremos ser possível aprimorar a proposição, para
harmonizá-la e torná-la mais compatível com as Diretrizes Éticas
Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos, que
regulam a pesquisa clínica na maioria dos países – Estados Unidos,
Canadá, União Europeia, America Latina etc.
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É o caso, por exemplo, de prever explicitamente a observância
do equilíbrio de gênero na composição dos comitês de ética e do controle
social; garantir a máxima independência dos comitês de ética; explicitar a
responsabilidade do investigador em prestar os cuidados médicos aos
participantes da pesquisa durante toda a sua execução; conferir maior
proteção ao sujeito da pesquisa em caso de uso de placebo; e eliminar
ambiguidades que possam comprometer o direito de acesso do participante
ao medicamento experimental no pós-estudo.Concluímos, por conseguinte,
que é conspícuo o mérito do projeto, com as alterações sugeridas, não
havendo óbice de natureza constitucional, jurídico, regimental e de técnica
legislativa à sua aprovação.
III – VOTO
Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 200, de 2015, com as emendas a seguir indicadas.
EMENDA Nº 1- CCJ
Dê-se aos incisos VII e VIII do art. 2º do PLS nº 200, de 2015,
a seguinte redação:
“Art. 2º ....................................................
..................................................................
VII – comitê de ética independente (CEI): organização
independente constituída por colegiado interdisciplinar, que inclui
profissionais médicos, cientistas e membros não médicos e não
cientistas, representantes da sociedade civil e de grupos especiais,
responsável por assegurar a proteção dos direitos, da segurança e
do bem-estar dos sujeitos da pesquisa clínica, mediante a revisão
ética dos protocolos de pesquisa;
VIII ‒ comitê de ética em pesquisa (CEP): colegiado
vinculado a instituição pública ou privada que realiza pesquisa
clínica, de composição interdisciplinar, que inclui profissionais
médicos, cientistas e membros não médicos e não cientistas,
representantes da sociedade civil e de grupos especiais, responsável
por assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar
dos sujeitos da pesquisa clínica, mediante a revisão ética dos
protocolos de pesquisa;
...............................................................”

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

648

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

EMENDA Nº 2– CCJ
Dê-se ao art. 7º do PLS nº 200, de 2015, a seguinte redação:
“Art. 7º .....................................................
I – ter composição multidisciplinar e com equilíbrio de
gênero, com número suficiente de membros, para que, no conjunto,
tenha a qualificação e a experiência necessárias para revisar e
avaliar os aspectos médicos, científicos e éticos da pesquisa
proposta;
...................................................................
§ 2º ...........................................................
..................................................................
civil;

II – um membro, pelo menos, representante da sociedade
.................................................................

§ 3º Em caso de pesquisa que envolva grupo especial, a
instância de revisão ética deverá assegurar, na discussão sobre o
protocolo, a participação de:
hoc;

I – um representante do referido grupo, como membro ad

II – um consultor familiarizado com a língua, os costumes e
as tradições da comunidade específica, quando a pesquisa envolver
população indígena.
§ 4º A deliberação sobre a adequação ética da pesquisa
clínica deve ocorrer em reunião previamente marcada, que conte
com quórum mínimo, conforme definido no documento descritivo
dos procedimentos operacionais do CEP ou CEI.
§ 5º Apenas aos membros efetivos e ad hoc do CEP ou CEI é
lícito emitir parecer e deliberar sobre a adequação ética das
pesquisas clínicas submetidas ao comitê.
§ 6º Membros do CEP ou CEI poderão convidar especialistas
externos para prestarem assistência qualificada
em áreas
específicas.”

EMENDA Nº 3– CCJ
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Inclua-se o seguinte inciso IX no art. 24 do PLS nº 200, de
2015, renumerando-se o atual inciso IX e os demais incisos:
“Art. 24. ...................................................
...................................................................
IX – assegurar o acompanhamento clínico dos sujeitos da
pesquisa durante a condução do estudo e após o seu término, pelo
prazo e nas condições definidos no protocolo aprovado pelo CEP
ou CEI;
...................................................................”

EMENDA Nº 4– CCJ
Dê-se ao art. 27 do PLS nº 200, de 2015, a seguinte redação:
“Art. 27. A utilização de placebo só é admitida quando
inexistir tratamento convencional para a doença objeto da pesquisa
clínica ou em casos excepcionais, para atender exigência
metodológica justificada, desde que não implique riscos adicionais
de dano grave ou irreversível para o sujeito da pesquisa.”

EMENDA Nº 5– CCJ
Dê-se ao art. 28 do PLS nº 200, de 2015, a seguinte redação:
“Art. 28. Ao término da pesquisa, o promotor ou o
investigador promotor garantirá aos sujeitos da pesquisa o
fornecimento gratuito do medicamento experimental que tenha
apresentado maior eficácia terapêutica ou relação risco/benefício
mais favorável que o tratamento de comparação, sempre que
presente uma das seguintes situações:
I – risco de morte ou de agravamento clinicamente relevante
da doença;
II – ausência de alternativa terapêutica satisfatória no País
para a condição clínica do sujeito da pesquisa, a critério do médico
assistente.”
................................................................................................

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2015.
Senador José Maranhão, Presidente
Senador Eduardo Amorim, Relator
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PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

651

Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCJ, 12/08/2015 às 10h - 20ª, Ordinária
Bloco Parlamentar União e Força(PTB, PSC, PR, PRB)
TITULARES

SUPLENTES

EDUARDO AMORIM

PRESENTE

1. DOUGLAS CINTRA

MARCELO CRIVELLA

PRESENTE

2. BLAIRO MAGGI

MAGNO MALTA

PRESENTE

3. ELMANO FÉRRER

Não Membros Presentes
JOÃO CAPIBERIBE

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

652

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

SENADO FEDERAL PARECER N° 1012,DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 200, de 2015, da Senadora Ana
Amélia, do Senador Walter Pinheiro e do Senador
Waldemir Moka, que dispõe sobre a pesquisa
clínica.

Relator: Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA

I – RELATÓRIO
Vem à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT) o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
200, de 2015, que dispõe sobre a pesquisa clínica, de autoria dos
Senadores Ana Amélia, Walter Pinheiro e Waldemir Moka.
O projeto dispõe sobre princípios, diretrizes e regras para a
condução de pesquisas clínicas em seres humanos, por instituições públicas
e privadas, tema detalhado nos 42 artigos que compõem a proposição.
A proposição determina que a pesquisa clínica contará com a
aprovação prévia de uma instância de revisão ética de pesquisa clínica, com
o objetivo de garantir a dignidade, a segurança e o bem-estar do sujeito de
pesquisa e a validade científica dos resultados. Além disso, estabelece
definições pertinentes à aplicação da norma e exigências éticas a serem
atendidas pelas pesquisas clínicas com seres humanos, incluindo o respeito
às boas práticas clínicas. Nesse sentido, também contém disposições que
visam a garantir a independência das decisões e a impedir a existência de
conflitos de interesses dos participantes das instâncias de revisão ética.
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São admitidos dois tipos de instâncias de revisão ética: o
comitê de ética em pesquisa (CEP) e o comitê de ética independente (CEI),
ambos sujeitos à fiscalização e ao acompanhamento da autoridade sanitária.
O projeto estabelece as responsabilidades da instância de
revisão ética de pesquisa clínica, do promotor e do investigador; trata do
processo de revisão ética, estabelecendo, além dos documentos
indispensáveis para a sua instrução, os prazos a serem cumpridos para a
análise e emissão do parecer final; e confere prioridade às pesquisas de
particular relevância para o atendimento a emergência de saúde pública,
mediante o estabelecimento de procedimentos e prazos especiais para a sua
análise. Em atendimento à diretriz da isonomia, o projeto veda a adoção de
critérios distintos para a análise das pesquisas que tenham participação ou
coordenação estrangeira.
Trata da proteção do sujeito da pesquisa e, de forma particular,
da proteção dos sujeitos vulneráveis – crianças, adolescentes, adultos
incapazes e gestantes. Entre as condições de proteção estabelecidas,
destacam-se: a previsão da participação voluntária do sujeito da pesquisa,
condicionada à sua expressa autorização, mediante a assinatura de termo de
consentimento livre e esclarecido; a garantia da possibilidade de retirada do
consentimento, a qualquer tempo e independentemente de justificativa, sem
ônus ou prejuízo ao sujeito da pesquisa; garantia do anonimato, do sigilo
das informações e de condições para a sua privacidade. Veda a
remuneração do sujeito da pesquisa por sua participação, mas ressalva a
possibilidade de ressarcimento das despesas com transporte ou
alimentação.
Aos sujeitos saudáveis participantes de pesquisa de fase inicial
(Fase I), quando não houver benefícios terapêuticos diretos para eles,
ficaria admitida a sua remuneração, desde que sejam observadas
determinadas condições que visam a proteger esses indivíduos.
Está prevista a indenização do sujeito da pesquisa por
eventuais danos sofridos em decorrência de sua participação em ensaio
clínico, a responsabilidade solidária do promotor e do investigador
principal quanto aos danos causados ao sujeito em decorrência de sua
participação na pesquisa, assim como o provimento da atenção integral à
sua saúde.
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O PLS aborda ainda a continuidade do tratamento pós-ensaio
clínico; disciplina a utilização e o armazenamento de dados e material
biológico humano; garante a publicidade, a transparência e o
monitoramento da pesquisa clínica; e prevê que a inobservância das
disposições da lei proposta constitui infração sanitária.
Os autores, na justificação da matéria, alegam haver vácuo
legislativo sobre o tema e apontam a existência de graves distorções no
sistema regulatório das pesquisas clínicas brasileiro, o que tem freado o
desenvolvimento científico do País na área médica.
O PLS foi distribuído para ser examinado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ); pela CCT e pela Comissão de
Assuntos Sociais (CAS), que detém a competência de decidir
terminativamente sobre a matéria.
Tendo sido analisado pela CCJ, o PLS nº 200, de 2015, foi
aprovado com cinco emendas apresentadas pelo relator, Senador Eduardo
Amorim, que promoveram as seguintes alterações:
 Emenda nº 1-CCJ: participação de representantes da
sociedade civil e de grupos especiais objeto da pesquisa nos
comitês de ética.
 Emenda nº 2-CCJ: observância do equilíbrio de gênero na
composição dos comitês de ética; inclusão de um
representante da sociedade civil na composição dos comitês
de ética em pesquisa; previsão da presença de um consultor
familiarizado com a língua, os costumes e as tradições da
comunidade específica, quando a pesquisa envolver
população indígena; e supressão da participação dos
pesquisadores como ouvintes nas reuniões do comitê de
ética.
 Emenda nº 3-CCJ: responsabilidade do investigador em
prestar os cuidados médicos aos participantes da pesquisa
durante toda a sua execução.
 Emenda nº 4-CCJ: maior proteção ao sujeito da pesquisa
em caso de uso de placebo.
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 Emenda nº 5-CCJ: alteração da redação do art. 28 para
eliminar ambiguidades a respeito da garantia do direito de
acesso do participante ao medicamento experimental após o
término do estudo.
Nesta CCT, foram apresentadas, inicialmente, sete emendas,
três delas de autoria do Senador Eduardo Amorim e quatro do Senador
Fernando Bezerra.
As três emendas apresentadas pelo Senador Eduardo Amorim
propõem as seguintes alterações:


inclusão de um inciso no art. 3º para prever, como
método de comparação, os melhores métodos existentes e
disponíveis;



restrição da utilização de placebo apenas para as situações
em que não existam métodos comprovados de profilaxia,
diagnóstico ou tratamento para a doença objeto da
pesquisa clínica;



garantia, aos sujeitos da pesquisa, do fornecimento
gratuito do medicamento experimental que tenha
apresentado maior eficácia terapêutica ou relação
risco/benefício mais favorável que o tratamento de
comparação, sempre que o medicamento experimental for
considerado pelo médico assistente a melhor terapêutica
para a condição clínica do sujeito da pesquisa.

As quatro emendas apresentadas pelo Senador Fernando
Bezerra visam a:


instituir uma instância recursal, em caso de discordância
com o parecer emitido pelo comitê de ética;



garantir a presença de um representante do grupo objeto
da pesquisa clínica, qualquer que ele seja, como membro
ad hoc do comitê de ética, e não apenas quando se tratar
de grupo especial de pesquisa;
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admitir, a critério do comitê de ética, a presença do
pesquisador na reunião que irá discutir o projeto pelo qual
ele é responsável; e



retirar do texto do projeto a possibilidade de criação de
comitês de étic independentes (CEI).

No âmbito desta Comissão, foi realizada audiência pública
para instruir a análise do projeto, que contou com a participação de dois
pesquisadores; representante da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ);
representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC);
representante da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP); e um
membro de comitê de ética em pesquisa.

Em 1º de março de 2016, efetuamos a leitura, perante a CCT,
de relatório ao PLS nº 200, de 2015, que concluía pela aprovação do
projeto, com a apresentação de um Substitutivo. Na ocasião, o Senador
Randolfe Rodrigues pediu vista da matéria e, subsequentemente,
apresentou nove emendas – nos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 –, com o
seguinte teor:


Emenda nº 13: altera o inciso XIX e inclui inciso XLIV
no art. 2º, para prever uma instância nacional de controle
de revisão ética de pesquisa clínica vinculada à direção
nacional do Sistema Único de Saúde e instituir a
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP),
vinculada ao Conselho Nacional de Saúde,
respectivamente.



Emenda nº 14: altera a redação do caput do art. 28 e do
§ 1º, para prever a obrigatoriedade do fornecimento
gratuito e por tempo indeterminado, pelo patrocinador,
aos participantes da pesquisa, sempre que o médico
assistente ou o médico do estudo considerar que o
medicamento experimental é a melhor alternativa
terapêutica para o paciente. A emenda mantém a redação
original dos demais dispositivos desse artigo.
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Emenda nº 15: altera a redação do art. 27, para explicitar
que o uso exclusivo de placebo só pode ocorrer quando os
riscos ou danos ao paciente não superarem os benefícios
da participação na pesquisa.



Emenda nº 16: altera o art. 30 para determinar que o
armazenamento em biorrepositórios de material biológico
e de dados obtidos na pesquisa clínica deve observar “as
exigências éticas desta Lei e as diretrizes éticas do
Conselho Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde”.



Emenda nº 17: inclui o art. 31, que trata do
armazenamento de materiais biológicos humanos em
biorrepositórios ou biobancos, de responsabilidade
institucional e sob o gerenciamento do investigador
principal, enquanto a pesquisa estiver em andamento.
Trata, ainda, do armazenamento de material biológico e
de dados após o término da pesquisa e o seu envio para
centro de estudo localizado fora do País.



Emenda nº 18: altera o art. 31, para determinar que os
dados coletados pela pesquisa sejam armazenados sob
responsabilidade do investigador principal; que o
armazenamento em centro de estudo localizado fora do
Brasil seja de responsabilidade tanto do investigador
principal quanto do patrocinador, quando houver; e que
qualquer alteração do prazo de armazenamento seja
autorizada pelo CEP.



Emenda nº 19: altera o art. 32, para incluir no caput do
dispositivo o envio de material biológico para centro de
estudo fora do País e, no parágrafo único, o direito de o
participante da pesquisa solicitar a retirada de seus dados
genéticos de bancos de dados onde eles se encontrem
armazenados.



Emenda nº 20: acrescenta § 8º ao art. 17, para admitir a
dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido
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quando a sua obtenção for inviável ou ela significar riscos
substanciais à privacidade e confidencialidade dos dados
do participante ou aos vínculos de confiança entre
pesquisador e pesquisado. Em qualquer caso, a dispensa
tem que ser autorizada pela instância de revisão ética e
não desobriga que o participante da pesquisa seja
devidamente esclarecido.


Emenda nº 21: inclui inciso XII no art. 24, para prever,
entre as responsabilidades do investigador principal, a de
que ele assegure os direitos e zele pelo bem-estar e
segurança do participante da pesquisa.

Assim, para analisar as emendas apresentadas pelo Senador
Randolfe Rodrigues, apresentamos este novo relatório.
Após a análise e parecer desta CCT, a proposição seguirá para
ser apreciada, em decisão terminativa, pela Comissão de Assuntos Sociais.
II – ANÁLISE
Nos termos do inciso VIII do art. 104-C do Regimento Interno
do Senado Federal, compete à CCT opinar sobre proposições que digam
respeito à regulamentação, o controle e questões éticas referentes a
pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico e inovação
tecnológica.
Construído nos últimos vinte anos, o sistema brasileiro de
revisão ética de pesquisas clínicas representou um grande avanço no
sentido da proteção dos participantes das pesquisas e colocou o Brasil, em
termos regulatórios, ao lado dos principais países que lideram o ranking
mundial no desenvolvimento de pesquisas clínicas.
No entanto, há que reconhecer que esse sistema apresenta
fragilidades do ponto de vista legal, uma vez que foi constituído
unicamente com base em normas infralegais emanadas da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), vinculada ao Conselho Nacional
de Saúde. A primeira normativa brasileira sobre ética em pesquisa com
seres humanos foi editada em 1996 – a Resolução nº 196, da Conep, mais
recentemente substituída pela Resolução nº 466, de 12 de dezembro de
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2012 –, seguida de inúmeras normas infralegais que regulam aspectos
específicos do tema.

Assim, sobre a necessidade de uma lei reguladora das
pesquisas clínicas, parece não haver discordância entre a comunidade
científica e as autoridades sanitárias. Reconhecemos, portanto, como
absolutamente meritória e oportuna a iniciativa dos Senadores que
apresentaram o projeto de lei ora analisado, que busca disciplinar a
condução ética das pesquisas clínicas no País.
Os principais questionamentos ao PLS sob análise, feitos por
instituições acadêmicas, de saúde e de pesquisas, não retiram a importância
do projeto para o País, como pudemos constatar pelos pronunciamentos dos
participantes da audiência pública, momento no qual se debateu em
profundidade a matéria e sua relevância para o desenvolvimento científico
e tecnológico da área de saúde e para os milhares de pacientes com doenças
graves que, muitas vezes, não contam com alternativas terapêuticas
eficazes. Ao contrário, esses questionamentos podem e devem contribuir
para o aprimoramento da proposição.
Da mencionada audiência pública realizada por esta CCT para
debater sobre a matéria, saímos com a convicção fortalecida de que o
projeto aqui analisado é relevante, necessário, oportuno e indispensável
para dar sustentação legal à regulação das pesquisas clínicas com seres
humanos, garantindo-se os direitos, a segurança e a dignidade dos
participantes das pesquisas, além de corrigir distorções que inibem a
realização de pesquisas clínicas e a participação do Brasil em pesquisas
internacionais, fundamentais para o desenvolvimento científico e
tecnológico do País.
No entanto, em nosso entendimento, é possível e desejável
aperfeiçoar a proposição. Isso é o que desejam, também, as diversas
manifestações que nos foram encaminhadas desde que assumimos a
relatoria da matéria.
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Um desses pontos é justamente o escopo da proposição. Como
salientam os seus autores na justificação da matéria, foi feita a opção por
restringir o projeto às pesquisas clínicas que envolvem algum tipo de
intervenção biomédica, pesquisas definidas como o conjunto de
procedimentos científicos, desenvolvidos de forma sistemática com seres
humanos, com o objetivo de avaliar a ação, a segurança e a eficácia de
medicamentos, de produtos, de técnicas, de procedimentos e de
dispositivos médicos, para fins preventivos, diagnósticos ou terapêuticos
[...]. Porém, recebemos sugestões de pesquisadores que entendem ser
necessário ampliar o escopo do projeto para abarcar as demais pesquisas
clínico-epidemiológicas, como as de rastreamento de doenças e os estudos
sobre fatores de risco de doenças ou agravos.
Para tanto, adotamos conceito mais ampliado de pesquisa
clínica. Com isso, o projeto deixa de ficar circunscrito apenas às
investigações sobre intervenções biomédicas, em geral pesquisas
experimentais – os chamados ensaios clínicos –, que configuram os estudos
de maior risco para os participantes da pesquisa. Dessa alteração, resulta a
necessidade de se fazerem ajustes, de forma a compatibilizar o texto com o
novo escopo da proposição, que passa a abranger todas as pesquisas
clínicas com seres humanos, independentemente do seu objeto ou da
metodologia empregada.
Outra alteração que julgamos pertinente, e que também resulta
na necessidade de realizar adaptações no texto original, é a previsão de uma
instância nacional de controle de revisão ética de pesquisa clínica.
Concordamos com pesquisadores e autoridades que se manifestaram no
sentido de que deve haver uma instância nacional harmonizadora da ação
dos inúmeros comitês de ética em pesquisa existentes.
Outros pontos relevantes, objetos de aprimoramentos, dizem
respeito à continuidade do tratamento após o término da pesquisa; ao uso
de placebo; às responsabilidades relativas ao armazenamento de material
biológico e ao seu envio para o exterior; à revisão ética de pesquisas em
mais de um centro de estudo no País; à instituição de uma instância recursal
ao parecer emitido pelo CEP; à supressão dos comitês de ética
independentes (CEI); às sanções por infração ética e sanitária; à garantia de
participação de representante de usuários nos comitês de ética em pesquisa;
além de adequações da terminologia utilizada.
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Muitas das questões acima assinaladas foram objeto das
emendas aprovadas pela Comissão que nos antecedeu – CCJ –, e daquelas
apresentadas na CCT, pelos Senadores Eduardo Amorim, Fernando
Bezerra e Randolfe Rodrigues.
A utilização de placebo em pesquisa clínica, por exemplo, foi
alvo de emendas do Senador Eduardo Amorim nas duas comissões. A esse
respeito, concordamos com o autor das emendas sobre a necessidade de
especificar mais claramente e limitar as situações em que é permitido o uso
de placebo. De fato, a nosso ver, o texto da emenda nº 7, apresentada na
CCT, é mais adequado que o da Emenda nº 4-CCJ, pois permite a
utilização do placebo apenas nas situações em que não há alternativa
terapêutica efetiva para a doença objeto do estudo, o que se coaduna com a
posição que o País tem adotado nos fóruns internacionais sobre ética em
pesquisa. No entanto, também recebemos sugestões de pesquisadores para
que essa restrição ocorra em relação ao uso “exclusivo” do placebo. Isso é
necessário para resguardar a possibilidade de se utilizar o placebo
juntamente com a terapêutica convencional, quando o objetivo do estudo é
avaliar o uso de tratamentos combinados.
Com relação ao armazenamento de material biológico humano
utilizado para fins de pesquisa clínica, introduzimos dispositivos que
preveem mais claramente as responsabilidades do pesquisador e da
instituição executora, além de determinar a constituição de biorrepositórios
e de biobancos, para essa finalidade. Também, introduzimos dispositivos
que garantem o respeito às normas éticas e sanitárias nacionais e
internacionais, quando do envio de material biológico humano para centro
de estudo no exterior.
A garantia de acesso ao medicamento experimental, prevista
no art. 28 da proposição, foi objeto da Emenda nº 5-CCJ. Na CCT, tal
dispositivo foi objeto da emenda nº 8, cuja redação é, em nosso
entendimento, mais adequada que aquela aprovada pela comissão que nos
antecedeu. No entanto, ainda julgamos necessário proceder a novas
alterações: i) que o medicamento experimental, para ser fornecido após o
término da pesquisa ao participante, deverá ter apresentado,
simultaneamente, maior eficácia terapêutica e relação risco/benefício
favorável; ii) que a distribuição será gratuita, pelo tempo necessário; e
iii) que a comercialização regular ou a distribuição gratuita pelo SUS
ensejarão o fim da obrigatoriedade do patrocinador em fornecer o
medicamento ao participante.
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A emenda nº 11 – que prevê a possibilidade de, a critério do
CEP, o pesquisador participar da reunião em que será debatido o projeto ao
qual ele é vinculado, para prestar esclarecimentos –, foi por nós
recepcionada, mas com a vedação de que o pesquisador esteja presente no
momento de deliberação do colegiado. Assim, fica assegurada a
possibilidade de que os próprios pesquisadores esclareçam, pessoalmente,
as dúvidas sobre a pesquisa, mas resguarda-se a independência da decisão
do CEP, com a garantia de que seus membros terão a liberdade de
expressar sua opinião, livres de qualquer constrangimento.
A emenda 12, do Senador Fernando Bezerra Coelho, suprime
o inciso VII do art. 2º do PLS 200/2015, para retirar do texto do projeto, as
expressões “ou pelo comitê de ética independente (CEI)” e “ou CEI”.
A emenda nº 13, do Senador Randolfe Rodrigues, altera o
inciso XIX do art. 2º do PLS, para definir “instância nacional de controle
de revisão ética de pesquisa clínica” e determinar que essa instância seja
vinculada à direção nacional do SUS. Registre-se, contudo, que o inciso
XIX ao qual a emenda dá nova redação trata da “instância de revisão
ética”, que é uma instância local. A emenda também acrescenta um inciso
no art. 2° para definir a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa,
vinculada ao Conselho Nacional de Saúde.
Não concordamos com o teor da Emenda nº 13, pois, a nosso
ver, a vinculação mais adequada da instância nacional de controle ético de
pesquisas clínicas é à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, agência
reguladora que tem por competência zelar pela segurança sanitária da
população. Cremos que, como agência reguladora, a Anvisa é dotada de
competência técnica, científica e profissional indispensáveis para o
desempenho das funções de regulação e fiscalização exigidas para o
controle ético das pesquisas clínicas no País. As atribuições da ANVISA
estão estabelecidas na Lei 9.782 de 26 de janeiro de 1999, com bastante
clareza sobre o seu papel de fiscalização e controle de produtos e serviços
que envolvem a saúde pública (Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a
legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e
serviços que envolvam risco à saúde pública). Para segmentos importantes
da comunidade científica nacional, os estudos observacionais, não
intervencionais, poderiam ser considerados equivocamente como estudos
sem risco direto à saúde dos participantes da pesquisa. Esses estudos e seus
resultados podem, de forma direta ou indireta, provocar riscos à integridade
moral e psicológica dos participantes e em casos extremos a estigmatização
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de certas populações alvo dos estudos, causando efeitos psíquicos
indeléveis em seus indivíduos, cujos riscos podem associar-se aos riscos de
saúde pública, restando somente à ANVISA avaliá-los desde o ponto de
vista da Bioética.
Ademais, o Substitutivo assegura à instância nacional de
controle ético da pesquisa clínica um caráter colegiado, independente,
multidisciplinar e com participação dos usuários. Assim, a instância
nacional de revisão ética ficará vinculada à Anvisa, tendo garantidas a
independência de suas decisões e a participação da sociedade civil, além de
poder contar com a estrutura de uma agência reguladora para o
desempenho das funções de fiscalização e controle, o que, hoje, a
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa não dispõe.
A redação dada ao caput do art. 28 pela Emenda nº 14 é
bastante similar à do substitutivo por nós apresentado; ela apenas inclui o
médico do estudo como profissional também competente para indicar que o
participante da pesquisa deva continuar a receber o medicamento
experimental após o final do estudo ou após o término de sua participação.
Não vemos problema em acatar tal proposta.
No entanto, não concordamos com a manutenção do texto do
projeto original no tocante à obrigação do patrocinador de fornecer o
medicamento experimental para sempre para os participantes da pesquisa.
Isso pode gerar desestímulo ao desenvolvimento de pesquisas clínicas no
País, conforme têm alertado diversos pesquisadores brasileiros. Assim,
mantemos a proposta de que a obrigatoriedade do fornecimento gratuito do
medicamento experimental pelo patrocinador seja mantida até o momento
em que o medicamento começar a ser comercializado no País ou a ser
fornecido gratuitamente pelo SUS ou por outro meio.
Ademais, não há que se falar em transferência de uma despesa
privada para a esfera pública em uma atividade que tem como fim o lucro
privado, como argumenta o propositor da emenda.
A Constituição Federal, em seu Art. 196 estabelece que:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
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Portanto, quando um medicamento experimental recebe
registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para ser
comercializado no Brasil, deixa de ser um medicamente experimental e
passa a ser um medicamento registrado, portanto, acessível à população em
geral e é dever do Estado provê-lo, nos termos da Constituição brasileira.

A Emenda nº 15 – sobre o uso exclusivo de placebo – faz um
adendo importante no sentido de conferir maior segurança ao participante
da pesquisa e será, portanto, contemplada no novo texto do substitutivo.
As Emendas nos 16 e 17 tratam do armazenamento de material
biológico de participante da pesquisa em biorrepositório e biobanco.
Cremos que o texto do substitutivo contempla adequadamente o tema,
sendo desnecessário o acatamento das emendas, uma vez que elas não
contribuem para o aprimoramento da matéria.
A Emenda nº 18 trata de responsabilizar o investigador
principal pelo armazenamento de material biológico dos participantes da
pesquisa em centro de estudo localizado fora do País. Não concordamos
com a proposta de atribuir ao investigador nacional a responsabilidade por
material que não se encontra no território nacional.
Já o teor da Emenda nº 19, a nosso ver, contribui para o
aprimoramento do texto do substitutivo, ao prever o direito de o
participante da pesquisa solicitar a retirada de seus dados genéticos de
bancos onde eles se encontram. Portanto, a emenda será por nós acatada.
A Emenda nº 20 também nos parece pertinente, ao considerar
as situações em que é impossível colher o consentimento do participante da
pesquisa, seja por ele ter ido a óbito – como é o caso de inúmeros estudos
observacionais retrospectivos – ou quando a sua obtenção tiver o potencial
de acarretar danos ao participante da pesquisa. Cremos que essa emenda
preenche uma lacuna importante do projeto e deve ser acatada.
Por fim, a Emenda nº 21 também há de ser recepcionada pelo
substitutivo, uma vez que ela inclui entre as responsabilidades do
pesquisador principal “assegurar os direitos e zelar pelo bem-estar e pela
segurança dos participantes de pesquisa”. Como bem salientou o autor da
emenda, esse é um aspecto relevante, pois as responsabilidades do
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investigador não se restringem apenas ao protocolo, mas incluem,
sobretudo, a segurança dos participantes da pesquisa.
III – VOTO
Do exposto, manifestamos voto pela rejeição das Emendas
n 1, 4 e 5 da CCJ e das Emendas nos 10, 13, 14, 16, 17 e 18 e pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 200, de 2015, das Emendas nos
2 e 3 da CCJ, e das Emendas nos 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 19, 20 e 21, nos
termos do seguinte substitutivo:
os

EMENDA Nº 22 – CCT (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 200, DE 2015

Dispõe sobre a pesquisa clínica com seres
humanos.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre princípios, diretrizes e regras
para a condução de pesquisas clínicas em seres humanos por instituições
públicas ou privadas.
definições:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes

I ‒ acesso direto: permissão que agentes e instituições
autorizados nos termos desta Lei têm para examinar, analisar, verificar e
reproduzir registros e relatórios de uma pesquisa clínica, mediante o
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compromisso de respeito ao sigilo e à confidencialidade dos dados a que
tiverem acesso;
II ‒ assentimento: anuência da criança, do adolescente ou do
indivíduo legalmente incapaz, em participar voluntariamente de estudo
científico, após ter sido informado e esclarecido sobre todos os aspectos
relevantes sobre sua participação, na medida de sua capacidade de
compreensão e de acordo com as suas singularidades;
III – auditoria: exame sistemático e independente das
atividades e dos documentos relacionados à pesquisa clínica, destinado a
determinar a sua adequação ao protocolo da pesquisa, aos procedimentos
operacionais padronizados do patrocinador (POP), às boas práticas clínicas
e às demais exigências do regulamento;
IV – autoridade sanitária: entidade que detém a competência
para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam
risco à saúde, nos termos estabelecidos pelo art. 8º da Lei nº 9.782, de 26
de janeiro de 1999;
V – biobanco: coleção organizada, sem fins comerciais, de
material biológico humano e informações associadas, coletado e
armazenado para fins de pesquisa clínica, conforme regulamento ou
normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade e
gerenciamento institucional;
VI – biorrepositório: coleção organizada, sem fins comerciais,
de material biológico humano e informações associadas, coletado e
armazenado para fins de pesquisa clínica, conforme regulamento ou
normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, que, durante o período
de execução de um projeto de pesquisa específico, está sob
responsabilidade institucional e sob gerenciamento do pesquisador;
VII ‒ boas práticas clínicas: padrão adotado pela autoridade
sanitária para desenho, condução, desempenho, monitoramento, auditoria,
registro, análise e relatório de pesquisas clínicas, com vistas a assegurar a
credibilidade e a validade dos dados e dos resultados, bem como a proteção
dos direitos e da integridade dos participantes da pesquisa e da
confidencialidade dos dados;
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VIII ‒ brochura do investigador: compilação de dados clínicos
e não clínicos acerca do produto sob investigação relevantes para a
pesquisa;
IX ‒ centro de estudo: local onde as atividades relacionadas à
pesquisa são conduzidas;
X ‒ comitê de ética em pesquisa (CEP): colegiado vinculado a
instituição pública ou privada que realiza pesquisa clínica, de composição
interdisciplinar, que inclui profissionais médicos, cientistas e membros não
médicos e não cientistas, representantes de usuários, que atua de forma
independente para assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do
bem-estar dos participantes da pesquisa clínica, mediante a revisão ética
dos protocolos de pesquisa;
XI – comitê de ética em pesquisa credenciado: colegiado
definido no inciso X que tenha sido credenciado, na forma do regulamento,
pela instância nacional de controle de revisão ética prevista no inciso
XXIV, para análise das pesquisas de risco baixo e moderado;
XII – comitê de ética em pesquisa certificado: colegiado
definido no inciso X que, além de ter sido credenciado, tenha sido
certificado, na forma do regulamento, pela instância nacional de controle
de revisão ética prevista no inciso XXIV, para análise e revisão ética das
pesquisas clínicas de risco elevado, podendo ainda realizar análise das
pesquisas de risco baixo ou moderado;

XIII ‒ consentimento livre e esclarecido: processo pelo qual o
indivíduo confirma, mediante a assinatura de termo, sua disposição de
participar voluntariamente de estudo científico, após ter sido informado e
esclarecido sobre todos os aspectos relevantes para a tomada de decisão
sobre sua participação;
XIV ‒ contrato de pesquisa clínica: acordo escrito,
estabelecido entre duas ou mais partes, que rege os aspectos da pesquisa
clínica relativos aos direitos e às obrigações e, quando for o caso, aos
aspectos financeiros, tendo por base o protocolo da pesquisa;
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XV ‒ dados de origem: toda informação contida em registros
originais e em cópias autenticadas de registros originais dos achados
clínicos, de observações ou de outras atividades ocorridas durante a
pesquisa clínica, necessária para a reconstrução e a avaliação da pesquisa;
XVI ‒ dispositivo médico experimental: qualquer produto ou
equipamento médico, ainda não registrado pela autoridade sanitária,
destinado à detecção, ao diagnóstico, ao monitoramento ou ao tratamento
de condições fisiológicas ou de saúde, enfermidades ou deformidades
congênitas, bem como à contracepção ou à prevenção de doenças;
XVII ‒ documentos de origem: documentos originais que
contenham registros relativos à pesquisa clínica, em qualquer meio,
inclusive os registros feitos por instrumentos automatizados, as cópias e as
transcrições validadas, após a verificação de sua autenticidade;
XVIII ‒ emenda: descrição escrita de uma ou mais alterações
no protocolo de pesquisa;
XIX ‒ ensaio clínico: pesquisa clínica experimental, em que os
participantes são designados pelo pesquisador para receber uma ou mais
intervenções preventivas, diagnósticas ou terapêuticas, para que sejam
avaliados os seus efeitos sobre a saúde, em termos de ação, segurança e
eficácia, que abrange as seguintes fases:
a) fase I: fase inicial da pesquisa em que se realiza, em
pequenos grupos de voluntários, sadios ou não, o estudo preliminar de novo
princípio ativo ou de novas formulações, para determinar o seu perfil
farmacocinético e farmacodinâmico;
b) fase II: também denominada “estudo terapêutico piloto”, é o
estudo experimental controlado que envolve a comparação de pequenos
grupos de pacientes, com a finalidade de atestar a eficácia e a segurança de
determinado princípio ativo em curto prazo, determinando-se as doses e os
regimes de administração mais adequados;
c) fase III: também denominada estudo terapêutico ampliado, é
o estudo experimental controlado, realizado em grandes grupos de
pacientes com determinada patologia e com perfis variados, objetivando
estabelecer a eficácia do medicamento experimental que já tenha passado
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pelas fases I e II da pesquisa clínica, especialmente no que tange a reações
adversas;
d) fase IV: estudo pós-registro, em que se acompanham os
pacientes de determinada patologia submetidos ao tratamento com o novo
medicamento ou produto comercializado, de forma a avaliar as estratégias
terapêuticas e a acompanhar o surgimento de reações adversas já
documentadas e daquelas não detectadas nas fases anteriores da pesquisa
clínica;
XX – evento adverso: qualquer ocorrência médica não
intencional, sofrida por um participante de pesquisa clínica, que não
apresenta, necessariamente, relação causal com o objeto da investigação;
XXI ‒ evento adverso grave ou reação adversa grave a
medicamento: qualquer intercorrência médica indesejável sofrida pelo
participante da pesquisa, que resulte em óbito, represente risco de vida,
requeira hospitalização ou o prolongamento da hospitalização preexistente,
resulte em incapacitação ou incapacidade significativa ou persistente, ou
promova malformação ou anomalia congênita;
XXII ‒ extensão do estudo: prorrogação ou continuidade da
pesquisa com os mesmos participantes recrutados, sem mudança essencial
nos objetivos e na metodologia do projeto original;
XXIII – instância de revisão ética de pesquisa clínica:
colegiado interdisciplinar, vinculado a instituição de pesquisa ou serviço de
saúde, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, competente para
proceder à revisão ética dos protocolos de pesquisa clínica com seres
humanos, com vistas a proteger a integridade e a dignidade dos
participantes da pesquisa, além de contribuir para o desenvolvimento da
pesquisa dentro de padrões éticos;
XXIV – instância nacional de controle de revisão ética de
pesquisa clínica: colegiado interdisciplinar, independente, vinculado à
coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, definido pela Lei
nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, de caráter normativo, consultivo,
deliberativo e educativo, competente para proceder à regulação,
fiscalização e controle ético da pesquisa clínica, com vistas a proteger a
integridade e a dignidade dos participantes da pesquisa, além de contribuir
para o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos;
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XXV ‒ investigador: pessoa responsável pela condução da
pesquisa clínica em uma instituição ou em um centro de estudo;
XXVI ‒ investigador coordenador: investigador responsável
pela coordenação dos investigadores de diferentes centros participantes de
pesquisa multicêntrica;
XXVII – medicamento experimental: nova fórmula
farmacêutica testada ou utilizada como referência em um ensaio clínico,
que inclui também os medicamentos registrados quando sejam utilizados
ou preparados, quanto à fórmula farmacêutica ou acondicionamento, de
modo diverso da forma autorizada pelo órgão competente, ou para uma
indicação não autorizada ou para obter mais informações sobre a forma
autorizada;
XXVIII ‒ monitor: profissional capacitado, designado pelo
patrocinador ou pela organização representativa de pesquisa clínica,
responsável pelo monitoramento da pesquisa e que atua em conformidade
com os procedimentos operacionais padronizados, as boas práticas clínicas
e as exigências regulatórias aplicáveis;
XXIX ‒ organização representativa de pesquisa clínica
(ORPC): pessoa ou organização contratada pelo patrocinador para executar
parte dos deveres e das funções do patrocinador relacionados à pesquisa;
XXX ‒ participante da pesquisa: indivíduo que participa
voluntariamente da pesquisa clínica;
XXXI ‒ patrocinador: pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que apoia a pesquisa mediante ações de financiamento,
infraestrutura, recursos humanos e apoio institucional;
XXXII ‒ pesquisa clínica com seres humanos: conjunto de
procedimentos científicos, desenvolvidos de forma sistemática com seres
humanos, com o objetivo de avaliar a ação, a segurança e a eficácia de
medicamentos, produtos, técnicas, procedimentos, dispositivos médicos ou
cuidados à saúde, para fins preventivos, diagnósticos ou terapêuticos; de
verificar a distribuição de fatores de risco, de doenças ou de agravos na
população; e de avaliar os efeitos de fatores ou estados sobre a saúde;
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XXXIII‒ pesquisa multicêntrica: pesquisa clínica que segue
um único protocolo, em diferentes locais, executada por mais de um
investigador;
XXXIV ‒ placebo: formulação sem efeito farmacológico, ou
procedimento simulado, utilizado em grupos controles de ensaios clínicos,
destinado à comparação com a intervenção sob experimentação, com o
objetivo de produzir mascaramento da intervenção;
XXXV ‒ procedimentos operacionais padronizados (POP):
instruções detalhadas, por escrito, para a obtenção de uniformidade de
desempenho relativo a uma função específica;
XXXVI ‒ produto de comparação: produto utilizado no grupo
controle de um ensaio clínico, que pode ser um produto já comercializado
ou um placebo, para permitir a comparação dos seus resultados com os do
grupo que recebeu a intervenção sob experimentação;
XXXVII ‒ protocolo da pesquisa clínica: documento
descritivo dos aspectos éticos e metodológicos fundamentais da pesquisa,
que inclui informações relativas ao participante da pesquisa e à
qualificação da instituição pesquisadora, do pesquisador e do patrocinador;
XXXVIII – provimento material prévio: compensação
financeira, exclusivamente para despesas de transporte e alimentação do
participante e de seus acompanhantes, quando necessário, anterior à sua
participação na pesquisa;
XXXIX ‒ reação adversa ao medicamento: resposta nociva ou
não intencional relacionada a qualquer dose de um produto medicinal ou de
nova indicação dele;
XL ‒ reação adversa inesperada a medicamento: reação
adversa de natureza ou gravidade não consistente com a informação
disponível acerca do produto sob investigação, de acordo com os dados da
brochura do investigador;
XLI ‒ relatório de auditoria: documento escrito que relata os
resultados da avaliação realizada por auditor designado pelo patrocinador;
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XLII – relatório de monitoramento: documento escrito
elaborado pelo monitor, para o patrocinador, após cada visita ao centro de
estudo ou a outros contatos relacionados ao estudo, de acordo com os POP
do patrocinador;
XLIII ‒ relatório de pesquisa clínica: documento escrito com
os resultados da pesquisa, que inclui, necessariamente e de forma integrada,
a descrição e análise dos dados clínicos e estatísticos;
XLIV – representante dos usuários: pessoa capaz de expressar
pontos de vista e interesses de indivíduos ou grupos de determinada
instituição;
XLV ‒ subinvestigador: qualquer membro do grupo de
pesquisadores envolvido na pesquisa clínica, designado e supervisionado
pelo investigador principal do centro de estudo, para conduzir
procedimentos essenciais ou tomar decisões relacionadas à pesquisa;
XLVI ‒ testemunha imparcial: indivíduo sem participação na
pesquisa clínica e não vinculado a pessoas nela envolvidas diretamente, que
acompanha o processo de consentimento livre e informado, quando o
participante da pesquisa, ou o seu representante legal, não souber ler;
XLVII ‒ violação do protocolo de pesquisa clínica: desvio do
protocolo que pode comprometer a qualidade dos dados, a integridade da
pesquisa ou a segurança ou os direitos dos participantes da pesquisa.
Art. 3º A pesquisa clínica deve atender às exigências éticas e
científicas aplicáveis às pesquisas com seres humanos, especialmente às
seguintes:
I – respeitar os direitos, a dignidade, a segurança e o bem-estar
do participante da pesquisa, que devem prevalecer sobre os interesses da
ciência e da sociedade;
II – estar embasada por avaliação favorável da relação riscobenefício para o participante da pesquisa e para a sociedade;
III – contar com base científica sólida e estar devidamente
descrita em protocolo;
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IV – ser conduzida de acordo com o protocolo aprovado pelo

V – garantir a competência e a qualificação técnica e
acadêmica dos profissionais envolvidos na realização da pesquisa;
VI – assegurar a participação voluntária,
consentimento livre e esclarecido, do participante da pesquisa;

mediante

VII – respeitar a privacidade do participante da pesquisa e as
regras de confidencialidade de seus dados, garantindo a preservação do
sigilo sobre a sua identidade;
VIII – dispensar os cuidados assistenciais necessários, sempre
que envolver alguma intervenção;
IX – adotar procedimentos que assegurem a qualidade dos
aspectos técnicos envolvidos e a validade científica da pesquisa.
Parágrafo único. Além do disposto no caput, quando se tratar
de ensaio clínico, a pesquisa atenderá as seguintes exigências:
I – ter disponível informação clínica e não clínica acerca do
produto sob investigação, para respaldar a condução da pesquisa;
II – dispensar cuidados médicos e tomar decisões médicas no
interesse do participante da pesquisa;
III – ser continuamente avaliada quanto à necessidade de
adequar ou suspender o estudo em curso, visando a oferecer a todos os
benefícios do melhor regime, tão logo seja constatada a superioridade
significativa de uma intervenção sobre outra comparativa;
IV – produzir, manusear e armazenar os produtos sob
investigação de acordo com as normas de boas práticas de fabricação.
Art. 4º O protocolo e o contrato de pesquisa clínica observarão
o disposto nesta Lei e nas boas práticas clínicas, conforme regulamento.
CAPÍTULO II
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DA REVISÃO ÉTICA
Seção I
Disposições gerais
Art. 5º A pesquisa clínica contará com a aprovação prévia de
uma instância de revisão ética, responsável por analisar os seus aspectos
éticos, de forma a garantir a dignidade, a segurança e o bem-estar do
participante da pesquisa.
Art. 6º A revisão ética da pesquisa clínica será feita em
instância única, segundo os termos definidos nesta Lei e de acordo com as
seguintes diretrizes:
I – proteção da dignidade, da segurança e do bem-estar do
participante da pesquisa;
saúde;
de análise;

II – incentivo ao desenvolvimento técnico-científico na área da
III – independência, transparência e publicidade do processo

IV – isonomia na aplicação dos critérios de análise dos
protocolos, conforme a relação risco/benefício depreendida do protocolo de
pesquisa;
V – agilidade na análise e emissão de parecer;
VI – multidisciplinariedade da análise;
VII – controle social, com a participação de representante dos
usuários na análise ética da pesquisa, notadamente dos grupos especiais
objeto da pesquisa.
§ 1º Em observância ao disposto no inciso IV do caput, o fato
de a pesquisa clínica ter centro coordenador situado no exterior ou contar
com cooperação ou participação estrangeira não constitui justificativa para
a adoção de critérios ou procedimentos distintos na análise e no parecer
sobre o protocolo de pesquisa.
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§ 2º Os integrantes das instâncias de revisão ética que tenham
interesse de qualquer natureza na pesquisa ou que mantenham vínculo com
o patrocinador, com a instituição executora ou com os investigadores
devem ser declarados impedidos de participar da deliberação acerca da
pesquisa clínica.
Seção II
Do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos
Art. 7º Será constituído, em todo o território nacional, um
sistema nacional de ética em pesquisa clínica com seres humanos,
constituído por:
I – instância de revisão ética de pesquisa clínica;
clínica.

II – instância nacional de controle de revisão ética de pesquisa

Art. 8º Incumbe à instância nacional de controle de revisão
ética de pesquisa clínica, prevista no inciso II do art. 7º, as seguintes
atribuições:
I – editar normas regulamentadoras sobre a condução ética das
pesquisas clínicas;
II – avaliar a efetividade do sistema de revisão ética de
pesquisas clínicas no território nacional;
III – credenciar e certificar as instâncias de revisão ética de
pesquisa clínica, para que estejam aptas a exercer a função de revisão ética
de pesquisas clínicas, de acordo com o grau de risco envolvido;
IV – acompanhar, apoiar e fiscalizar as instâncias de revisão
ética de pesquisa clínica em relação à análise dos protocolos de pesquisa
clínica e ao cumprimento das normas legais estabelecidas;
V – promover e apoiar a capacitação dos integrantes das
instâncias de revisão ética de pesquisa clínica, com especial ênfase nos
aspectos éticos e metodológicos envolvidos na pesquisa clínica;
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VI – atuar como instância recursal das decisões emanadas das
instâncias de revisão ética de pesquisa clínica.
Parágrafo único. As normas regulamentadoras da pesquisa
clínica com seres humanos editadas no âmbito do Ministério da Saúde até a
data de publicação desta Lei continuam em vigor, no que couber, enquanto
não forem substituídas na forma do inciso I.
Seção III
Da instância de revisão ética de pesquisa clínica
Art. 9º A instância de revisão ética de pesquisa clínica,
prevista no inciso I do art. 7º, atenderá às seguintes condições, entre outras
dispostas no regulamento:
I – ter composição multidisciplinar e com equilíbrio de gênero,
com número suficiente de membros, dentre eles, pelo menos, um
representante de usuários, para que, no conjunto, tenha a qualificação e a
experiência necessárias para revisar e avaliar os aspectos médicos,
científicos e éticos da pesquisa proposta;
II – estar credenciada junto à instância nacional de controle de
revisão ética de pesquisa clínica;
III – ter funcionamento regular;
IV – contar com infraestrutura adequada à guarda do material
a ela submetido;
V – manter disponível uma lista de seus membros, com as
respectivas qualificações profissionais;
VI – dispor de documento descritivo dos procedimentos
operacionais adotados e manter registros escritos de suas atividades e
reuniões.
§ 1º A função de instância de revisão ética de pesquisa clínica
será exercida pelo comitê de ética em pesquisa (CEP), de acordo com os
seguintes graus de risco envolvidos na pesquisa, conforme definido em
regulamento:
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I – pesquisas de risco baixo e moderado: todos os CEP
credenciados pela instância nacional de controle de revisão ética de
pesquisa clínica;
II – pesquisas de risco elevado: apenas os CEP certificados
pela instância nacional de controle de revisão ética de pesquisa clínica.
§ 2º Em observância ao disposto no inciso I do caput, o CEP
contará com:
I ‒ o número mínimo de sete membros;
II ‒ um membro, pelo menos, cuja área de atuação seja de
caráter não científico;
III – um representante dos usuários da instituição onde será
realizada a pesquisa;
IV ‒ um membro, pelo menos, que não tenha vínculo com a
instituição ou o centro de estudo.
§ 3º Em caso de pesquisa que envolva grupo especial, a
instância de revisão ética de pesquisa clínica assegurará, na discussão sobre
o protocolo, a participação de:
I – um representante do referido grupo, como membro ad hoc;
II – um consultor familiarizado com a língua, os costumes e as
tradições da comunidade específica, quando a pesquisa envolver população
indígena.
§ 4º A deliberação sobre a adequação ética da pesquisa clínica
ocorrerá em reunião previamente marcada, que conte com quórum mínimo,
conforme definido no documento descritivo dos procedimentos
operacionais do CEP.
§ 5º Apenas aos membros efetivos e ad hoc do CEP é lícito
emitir parecer e deliberar sobre a adequação ética das pesquisas clínicas
submetidas ao comitê.
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§ 6º Membros do CEP poderão convidar especialistas externos
para prestarem assistência qualificada em áreas específicas.
Art. 10. A instituição que abriga o CEP promoverá e apoiará a
capacitação dos integrantes das instâncias de revisão ética de pesquisa
clínica, com especial ênfase nos aspectos éticos e metodológicos
envolvidos na pesquisa clínica.
Art. 11. A atuação do CEP fica sujeita à fiscalização e ao
acompanhamento da instância nacional de controle de revisão ética de
pesquisa clínica.
Parágrafo único. A inobservância do disposto nesta Lei pelo
CEP dá ensejo ao seu descredenciamento pela instância nacional de
controle de revisão ética de pesquisa clínica, na forma do regulamento.
Seção IV
Das responsabilidades da instância de revisão ética de pesquisa clínica
Art. 12. São responsabilidades da instância de revisão ética de
pesquisa clínica:
I – assegurar os direitos, a segurança e o bem-estar dos
participantes da pesquisa, com especial atenção às pesquisas que envolvam
participantes vulneráveis;
II – considerar as qualificações do investigador para a pesquisa
proposta, segundo o seu currículo acadêmico e profissional e os
documentos solicitados pelo CEP;
III – conduzir a revisão e o monitoramento da pesquisa em
andamento por ela aprovada, em intervalos adequados ao grau de risco a
que está submetido o participante da pesquisa, e com periodicidade mínima
anual;
IV – solicitar que informações adicionais sejam fornecidas aos
participantes da investigação, quando julgar que elas são indispensáveis
para a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes
da pesquisa;
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V – assegurar que o protocolo da pesquisa e demais
documentos tratem adequadamente dos assuntos éticos relevantes e
satisfaçam as exigências regulatórias aplicáveis;
VI – certificar-se de que o protocolo preveja os meios
adequados para a obtenção do consentimento do participante da pesquisa
ou de seu representante legal;
VII – certificar-se de que a informação referente ao
ressarcimento ou provimento material prévio ao participante da pesquisa,
incluindo as formas, as quantias e a periodicidade, esteja claramente
especificada no termo de consentimento livre e esclarecido.
Seção V
Do processo de revisão ética de pesquisa clínica
Art. 13. O processo de revisão ética da pesquisa será instruído
com os seguintes documentos, além de outros estabelecidos no
regulamento:
I – folha de rosto: dados de identificação da pesquisa, do
patrocinador, do investigador principal, dos demais investigadores e das
instituições envolvidas;
II – termo de consentimento livre e esclarecido e as respectivas
atualizações, em caso de eventuais emendas ao protocolo da pesquisa;
clínico;

III – brochura do investigador, quando se tratar de ensaio

IV – currículo acadêmico e profissional atualizado dos
investigadores e outros documentos comprobatórios de suas qualificações;
V – emendas, se houver;
VI – declaração sobre o uso e a destinação dos materiais
biológicos e dados coletados;
VII – declaração de concordância da instituição em que será
realizada a pesquisa;
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VIII – protocolo da pesquisa, com o seguinte conteúdo:
a) informações gerais, que incluam, entre outras, o título da
pesquisa, o nome e endereço do investigador e do patrocinador;
b) informações sobre o histórico da pesquisa que incluam,
quando se tratar de ensaio clínico, nome e descrição do produto sob
investigação, resumo dos achados das pesquisas clínicas e não clínicas
relevantes para o estudo proposto, resumo dos riscos potenciais conhecidos
e dos benefícios aos participantes da pesquisa, descrição e justificativa,
quando se tratar de novo medicamento, da forma de administração,
dosagem, regime de dosagem e período de tratamento;
c) objetivos e finalidade da pesquisa;
d) metodologia da pesquisa;
e) população da pesquisa, critérios de seleção e de exclusão de
participantes da pesquisa e formas de recrutamento;
f) informações sobre provimento material
ressarcimentos e indenizações aos participantes da pesquisa;

prévio,

g) regimes de tratamento dos participantes da pesquisa, quando
se tratar de ensaio clínico com medicamento experimental;
h) formas de registro e manuseio de dados;
i) métodos de avaliação da eficácia e segurança, quando se
tratar de ensaio clínico;
j) métodos de avaliação da segurança;
k) medidas estatísticas a serem utilizadas;
l) acesso direto aos dados e documentos de origem;
m) controle de qualidade e garantia de qualidade;
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n) meios adotados para assegurar a privacidade e o anonimato
dos participantes da pesquisa;
o) meios adotados para garantir a confidencialidade e o sigilo
dos dados coletados;
p) detalhamento das condições previstas para prover o
adequado acompanhamento e a assistência integral aos participantes da
pesquisa, inclusive em caso de surgimento de intercorrências clínicas,
quando se tratar de ensaio clínico;
q) descrição das estratégias e das medidas de enfrentamento de
possíveis danos ao participante, decorrentes direta ou indiretamente da
pesquisa;
r) formas de indenização ao participante por eventuais danos
decorrentes de sua participação na pesquisa;
s) orçamento e financiamento da pesquisa;
t) política de publicação.
Parágrafo único. O CEP manterá sob sua guarda, por até três
anos após a conclusão da pesquisa que aprovar, os registros relevantes dela,
disponibilizando-os, quando solicitado, à instância nacional de controle de
revisão ética de pesquisa clínica e à autoridade sanitária.

Art. 14. A revisão ética de pesquisa clínica, realizada pela
instância competente, com emissão do parecer final, não poderá ultrapassar
o prazo de trinta dias da data da aceitação da integralidade dos documentos
da pesquisa, cuja checagem documental será realizada em até cinco dias a
partir da data de submissão.
§ 1º O prazo previsto no caput para a emissão do parecer final
poderá ser prorrogado por trinta dias para consulta a especialistas ad hoc,
conforme decisão da instância de revisão ética de pesquisa clínica
responsável pela emissão do parecer, ou para a análise de eventuais
questionamentos ou pendências.
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§ 2º A critério da instância de revisão ética de pesquisa clínica
competente, o investigador poderá participar da reunião do CEP para
prestar esclarecimentos sobre a pesquisa, vedada a sua presença no
momento da tomada de decisão do colegiado.
§ 3º Antes da emissão do parecer final, a instância de revisão
ética de pesquisa clínica poderá solicitar do investigador principal ou do
patrocinador da pesquisa, em bloco e de uma única vez, informações ou
documentos adicionais ou a realização de ajustes na documentação da
pesquisa, interrompendo-se o prazo previsto no caput por, no máximo,
trinta dias.
§ 4º O parecer final de que trata o caput concluirá por uma das
seguintes manifestações:
I – pela aprovação da pesquisa;
II – pelo arquivamento do projeto, caso as demandas ou os
questionamentos feitos pelo CEP não sejam atendidos no prazo
estabelecido;
III – pela não aprovação da pesquisa.
§ 5º Da decisão constante do parecer final do CEP cabe
recurso, em primeira instância, no prazo de trinta dias, ao próprio CEP que
tenha emitido o parecer e, em segunda e última instância, no prazo de trinta
dias, à instância nacional de controle de revisão ética de pesquisa clínica.
§ 6º Os recursos interpostos previstos no § 4º serão decididos
pela instância competente no prazo de até trinta dias.
§ 7º A revisão ética da pesquisa clínica que envolva mais de
um centro de estudo no País será realizada por um único CEP,
preferencialmente aquele vinculado ao centro coordenador da pesquisa, que
emitirá o parecer final e notificará os CEP dos demais centros participantes
da sua decisão.
Art. 15. Pesquisa clínica de particular relevância para o
atendimento a emergência de saúde pública contará com procedimentos de
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análise e revisão ética de pesquisa clínica especiais, conforme o
regulamento.
Parágrafo único. O parecer final referente à pesquisa clínica
especificada no caput será proferido em prazo não superior a quinze dias da
data do recebimento dos documentos da pesquisa.
Art. 16. Após o início da pesquisa, havendo necessidade de
alteração que interfira na relação risco/benefício ou na documentação
aprovada, o investigador principal submeterá, por escrito, emenda ao
protocolo, devidamente justificada, para análise e parecer da instância de
revisão ética de pesquisa clínica que a tenha aprovado.
§ 1º As emendas só poderão ser implementadas após terem
sido aprovadas nos termos estabelecidos no caput, exceto quando a
segurança do participante da pesquisa depender da imediata implementação
delas.
§ 2º Aplicam-se às emendas à pesquisa o disposto no art. 14.

Art. 17. Terão acesso direto aos registros originais da
pesquisa, para verificar procedimentos e dados, os monitores, os auditores,
o CEP, a instância nacional de controle de revisão ética de pesquisa clínica
e a autoridade sanitária, mediante o compromisso de zelar pela preservação
da confidencialidade dos dados e do anonimato do participante da pesquisa.
CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Seção I
Das disposições gerais
Art. 18. A participação em pesquisa clínica é voluntária e
condicionada à autorização expressa do participante, mediante a assinatura
de termo de consentimento livre e esclarecido.
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§ 1º O termo de consentimento especificado no caput será
escrito em linguagem de fácil compreensão para o participante da pesquisa
e só terá validade quando por ele for assinado.
§ 2º O termo de consentimento a que se refere o caput deve ser
atualizado e submetido à apreciação do CEP que tenha aprovado a
pesquisa, sempre que surgirem novas informações relevantes capazes de
alterar a decisão do participante da pesquisa quanto à sua participação nela.
§ 3º Informações verbais ou por escrito referentes à pesquisa,
incluídas as constantes do termo de consentimento livre e esclarecido, não
podem indicar ou sugerir a abdicação, por parte do participante da
pesquisa, dos seus direitos, ou a isenção do investigador, da instituição, do
patrocinador ou de seus agentes, das responsabilidades relativas aos danos
ao participante.

§ 4º O investigador ou o profissional por ele designado deve
informar de forma completa ao participante da pesquisa ou ao seu
representante legal os aspectos relevantes da pesquisa, incluída a aprovação
do CEP.
§ 5º Caso o participante da pesquisa ou seu representante legal
não seja capaz de ler, uma testemunha imparcial deve estar presente
durante todo o processo de esclarecimento e, após o consentimento verbal
do participante ou de seu representante legal quanto à participação na
pesquisa, assinará o termo de consentimento livre e esclarecido.
§ 6º A inclusão em pesquisa na situação de emergência e sem
consentimento prévio seguirá o disposto no protocolo aprovado, impondose informar o participante da pesquisa ou o seu representante legal na
primeira oportunidade possível e coletar a decisão quanto à sua
permanência na pesquisa.
§ 7º O consentimento do participante da pesquisa poderá ser
retirado a qualquer tempo, independentemente de justificativa, sem que
sobre ele recaia nenhum ônus ou prejuízo.
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§ 8º Nos casos de ser impossível a obtenção do termo de
consentimento livre e esclarecido ou quando essa obtenção implicar riscos
substanciais à privacidade e confidencialidade dos dados do participante ou
aos vínculos de confiança entre pesquisador e participante, a dispensa do
termo deve ser solicitada, e devidamente justificada, pelo pesquisador à
instância de revisão ética, sem prejuízo do processo de esclarecimento do
participante da pesquisa.
Art. 19. A pesquisa será conduzida de forma a garantir o
anonimato e a privacidade do participante de pesquisa, bem como o sigilo
das informações.
Art. 20. É vedada a remuneração do participante de pesquisa
ou a concessão de qualquer tipo de vantagem por sua participação em
pesquisa clínica.
§ 1º Não configuram remuneração ou vantagem para o
participante da pesquisa:
I – o ressarcimento de despesas com transporte ou alimentação
ou o provimento material prévio;
II – outros tipos de ressarcimento necessários, segundo o
protocolo da pesquisa.
§ 2º Excetua-se do caput a participação de indivíduos
saudáveis em ensaios clínicos de fase I, quando não houver benefícios
terapêuticos diretos aos participantes de pesquisa, observadas as seguintes
condições:
I – o indivíduo integra cadastro nacional de participantes de
pesquisas de fase I, na forma do regulamento;
II – o indivíduo não participa, simultaneamente, de mais de
uma pesquisa;
III – em caso de pesquisa para avaliação da dose máxima
tolerada, a observância do prazo mínimo de seis meses da data de
encerramento da participação do indivíduo na pesquisa, antes que possa ser
incluído em novo ensaio clínico;
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IV – em caso de estudo para avaliação da biodisponibilidade e
bioequivalência, a observância do prazo mínimo de três meses da data de
encerramento da participação do indivíduo na pesquisa, antes que possa ser
incluído em novo ensaio clínico.

Art. 21. Nos ensaios clínicos, tão logo constatada a
superioridade significativa da intervenção experimental sobre o produto de
comparação ou placebo, o pesquisador responsável avaliará a necessidade
de adequar ou suspender o estudo em curso.
Art. 22. O participante da pesquisa será indenizado por
eventuais danos sofridos em decorrência de sua participação na pesquisa
clínica e receberá a assistência à saúde necessária relacionada a tais danos.
Parágrafo único. É de responsabilidade do patrocinador a
indenização e a assistência previstas no caput.
Seção II
Da proteção dos participantes vulneráveis
Art. 23. Além do disposto nos arts. 18, 19, 20 e 22, a
participação em pesquisa clínica de criança ou adolescente ou de pessoa
adulta incapaz de expressar validamente a própria vontade, ainda que
circunstancialmente, fica condicionada ao atendimento das seguintes
condições:
I – haver termo de consentimento livre e esclarecido assinado
pelos pais da criança ou do adolescente, pelo cônjuge da pessoa adulta,
quando houver, ou por representante legal ou constituído judicialmente,
observadas as disposições do art. 18;
II – ser a pesquisa essencial para a população representada
pelo participante da pesquisa e não ser possível obter dados de validade
comparável mediante a participação de indivíduos adultos e capazes de dar
o seu consentimento ou pelo emprego de outros métodos de investigação;
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III – não estar o participante da pesquisa em situação de
acolhimento institucional.
Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput não elimina a
necessidade de que, se possível, e na medida da capacidade de
compreensão do participante da pesquisa, sejam-lhe prestadas informações
sobre a sua participação na pesquisa, respeitando-se o seu desejo quanto a
participar ou a se retirar dela, por meio da utilização de um termo de
assentimento, sempre que tenha condições de avaliar e decidir sobre as
informações recebidas.
Art. 24. O ensaio clínico com mulheres grávidas será
precedido por pesquisa semelhante com mulheres fora do período
gestacional, exceto quando a gestação for o objeto fundamental da pesquisa
e, em qualquer caso, desde que acarrete risco previsível mínimo à saúde da
gestante e do nascituro.
CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES DO PATROCINADOR E DO
INVESTIGADOR
Art. 25. Constituem responsabilidades do patrocinador:
I – a implementação e a manutenção da garantia de qualidade e
dos sistemas de controle de qualidade, com base nos POP escritos, a fim de
garantir que a pesquisa seja conduzida e os dados sejam gerados,
documentados e relatados em observância ao protocolo, à boa prática
clínica e às exigências do regulamento;
na pesquisa;

II – o estabelecimento do contrato entre as partes envolvidas

III – o controle de qualidade de cada estágio de tratamento dos
dados, visando a garantir a confiabilidade e o correto processamento;
IV – a manutenção da qualidade e da integridade dos dados da
pesquisa, ainda que tenha transferido algumas ou todas as suas obrigações e
funções a ela relacionadas para uma ORPC;
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V – a seleção dos investigadores e das instituições executoras
da pesquisa, considerando a devida qualificação necessária para a condução
e supervisão dela;
VI – a verificação de que o participante da pesquisa tenha
autorizado o acesso direto a seus registros médicos originais, para fins de
monitoramento, auditoria, revisão pelo CEP ou instância nacional de
controle de revisão ética de pesquisa clínica e inspeção da autoridade
sanitária;
VII – a pronta notificação ao investigador, instituição
executora, CEP, instância nacional de controle de revisão ética de pesquisa
clínica e autoridade sanitária sobre descobertas que possam afetar
adversamente a segurança do participante da pesquisa, comprometer a
condução da pesquisa ou afetar a aprovação concedida pelo CEP;
VIII – a expedição de relatório sobre as reações adversas ao
medicamento ou produto sob investigação consideradas graves ou
inesperadas, dando conhecimento aos investigadores, instituições
envolvidas, CEP, instância nacional de controle de revisão ética de
pesquisa clínica e autoridade sanitária;
IX – a seleção e a capacitação dos monitores e auditores;
X – o monitoramento adequado da pesquisa;
XI – a pronta comunicação aos investigadores, instituição
executora, CEP, instância nacional de controle de revisão ética de pesquisa
clínica e autoridade sanitária, das razões da suspensão ou do término
prematuro da pesquisa, quando for o caso.
§ 1º Aplicam-se às
patrocinador dispostas no caput.

ORPC as

responsabilidades do

§ 2º A critério do patrocinador, poderá ser constituído um
comitê independente de monitoramento para assessorar a condução e a
avaliação periódica da pesquisa clínica.
Art. 26. São responsabilidades do investigador:
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I – ter e comprovar qualificação e experiência necessárias para
assumir a responsabilidade pela adequada condução da pesquisa;
II – ter conhecimento e obedecer às normas de boas práticas
clínicas e às exigências regulatórias;
III – submeter a documentação da pesquisa à aprovação do
CEP, inclusive as eventuais emendas;
IV – selecionar pessoas qualificadas para o desempenho das
tarefas relacionadas à pesquisa;
pesquisa;

V – garantir os recursos adequados para a condução da

VI – indicar o médico investigador ou subinvestigador, ou
odontólogo, conforme o caso, para ser o responsável pelas decisões
médicas, ou odontológicas, relacionadas à pesquisa, quando se tratar de
ensaio clínico;
VII – assegurar, quando se tratar de ensaio clínico, o
acompanhamento clínico dos participantes de pesquisa durante a condução
do estudo e após o seu término, pelo prazo e nas condições definidos no
protocolo aprovado pelo CEP;
VIII – conduzir a pesquisa em observância ao protocolo
aprovado pelo CEP;

IX – disponibilizar, quando solicitado, o acesso direto aos
registros e documentos da pesquisa para o monitor, auditor, CEP, instância
nacional de controle de revisão ética de pesquisa clínica e autoridade
sanitária;
X – permitir o monitoramento e a auditoria da pesquisa pelo
patrocinador e contribuir para eles, bem como para as inspeções da
autoridade sanitária, da instância nacional de controle de revisão ética de
pesquisa clínica e do CEP que a tenha aprovado;
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XI – apresentar os relatórios parciais e os resumos escritos da
pesquisa, anualmente, ao CEP, ou sempre que solicitado pela instância de
revisão ética de pesquisa clínica que a tenha aprovado;
XII – comunicar prontamente ao patrocinador, à autoridade
sanitária, à instância nacional de controle de revisão ética de pesquisa
clínica e ao CEP todos os eventos adversos graves ou inesperados;
XIII – armazenar os registros e documentos da pesquisa por
prazo de, no mínimo, cinco anos;
XIV – assegurar os direitos e zelar pelo bem-estar e pela
segurança dos participantes da pesquisa.
CAPÍTULO V
DA FABRICAÇÃO, DA IMPORTAÇÃO E DO USO DE
MEDICAMENTOS, PRODUTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS
EXPERIMENTAIS E PLACEBO
Art. 27. Para fins de ensaio clínico, a importação, a fabricação
e o uso de medicamentos, produtos e dispositivos médicos experimentais
devem ser autorizados pela autoridade sanitária, nos termos do
regulamento.
Parágrafo único. O uso dos produtos especificados no caput
deve ser feito na forma autorizada pelo CEP, de acordo como o protocolo
da pesquisa aprovado.
Art. 28. Os medicamentos, produtos e dispositivos médicos
experimentais serão acondicionados, armazenados e descartados nos
termos do regulamento.
Art. 29. A utilização exclusiva de placebo só é admitida
quando inexistirem métodos comprovados de profilaxia, diagnóstico ou
tratamento para a doença objeto da pesquisa clínica, e desde que os riscos
ou os danos decorrentes do uso de placebo não superem os benefícios da
participação na pesquisa.
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CAPÍTULO VI
DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PÓS-ENSAIO CLÍNICO
Art. 30. Ao término da pesquisa, o patrocinador garantirá aos
participantes da pesquisa o fornecimento gratuito, e por tempo
indeterminado, do medicamento experimental que tenha apresentado maior
eficácia terapêutica e relação risco/benefício mais favorável que o
tratamento de comparação, sempre que o medicamento experimental for
considerado pelo médico assistente ou pelo médico do estudo a melhor
terapêutica para a condição clínica do participante da pesquisa.
§ 1º O acesso ao medicamento experimental especificado no
caput também será garantido no intervalo entre o término da participação
individual e o final do estudo, de acordo com análise devidamente
justificada do médico assistente ou do médico do estudo podendo o acesso
ser dado por meio de extensão do estudo.
§ 2º O uso de medicamento experimental fora do contexto do
ensaio clínico, conforme disposto no caput, obedecerá às normas
estabelecidas no regulamento.
§ 3º O fornecimento gratuito do medicamento ou produto
objeto da pesquisa, conforme estabelecido no caput, só poderá ser
interrompido nas seguintes situações:
I – decisão do próprio participante da pesquisa ou, quando este
não puder expressar validamente sua vontade, pelos sujeitos especificados
no art. 23, I, desta Lei;
II – cura da doença ou do agravo à saúde alvos da pesquisa,
comprovado por laudo do médico assistente do participante da pesquisa;
III – quando o seu emprego não trouxer benefício ao
participante da pesquisa, considerando-se a relação risco/benefício fora do
contexto da pesquisa clínica, devidamente documentado pelo médico
assistente do participante da pesquisa;
IV – impossibilidade de obtenção ou fabricação, por questões
técnicas ou de segurança, devidamente justificadas;
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V – quando o medicamento estiver sendo regularmente
comercializado ou fornecido gratuitamente pelo sistema público de saúde
ou por outro meio.
§ 4º Para atender ao disposto no caput, a importação e a
dispensação do medicamento experimental para uso fora do contexto da
pesquisa clínica devem ser previamente autorizadas pela autoridade
sanitária competente, nos termos do regulamento.
Art. 31. Aplicam-se aos produtos e dispositivos médicos
experimentais objeto de pesquisa clínica as disposições do art. 30.
CAPÍTULO VII
DA UTILIZAÇÃO E DO ARMAZENAMENTO DE DADOS E
MATERIAL BIOLÓGICO
Art. 32. O material biológico e os dados obtidos na pesquisa
clínica serão utilizados exclusivamente para a finalidade prevista no
respectivo protocolo, exceto quando, no termo de consentimento livre e
esclarecido, for concedida autorização expressa para que eles possam ser
utilizados em pesquisas futuras, para fins exclusivamente científicos, e
desde que observadas as exigências éticas constantes desta Lei.
Art. 33. Os materiais biológicos humanos serão armazenados,
de acordo com o regulamento, em biorrepositórios da instituição executora
da pesquisa, sob a responsabilidade institucional e sob o gerenciamento do
pesquisador principal, enquanto a pesquisa estiver em execução.
§ 1º Excetuam-se da exigência do caput os materiais
perecíveis cujo armazenamento seja inviável.
§ 2º Após o término da pesquisa, o armazenamento e
gerenciamento dos materiais biológicos referidos no caput são de
responsabilidade exclusiva da instituição executora da pesquisa, mediante a
constituição de biobanco, credenciado pela autoridade sanitária na forma
do regulamento.
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§ 3º O envio e armazenamento de material biológico humano
para centro de estudo localizado fora do País é da responsabilidade do
patrocinador, observadas as seguintes condições:
I – observância da legislação sanitária nacional e internacional
sobre remessa e armazenamento de material biológico;
II – garantia de acesso e utilização dos materiais biológicos e
dados, para fins científicos, aos pesquisadores e instituições nacionais;
III – observância da legislação nacional, especialmente no
tocante à vedação de patenteamento e comercialização de material
biológico.
Art. 34. Os dados coletados pela pesquisa serão armazenados
pela instituição executora da pesquisa, sob a responsabilidade do
investigador principal, por cinco anos no mínimo.
§ 1º O armazenamento de dados em centro de estudo
localizado fora do País é da responsabilidade do patrocinador.
§ 2º A alteração do prazo de armazenamento dos dados
estabelecido no caput deve ser autorizada pelo CEP, mediante solicitação
do investigador principal.
Art. 35. A concordância do participante da pesquisa com a
coleta, o depósito, o armazenamento, a utilização, o descarte de seu
material biológico, bem como com o envio de seu material biológico e de
seus dados para centro de estudo localizado fora do País, será formalizada
por meio do termo de consentimento livre e esclarecido.
Parágrafo único. O participante da pesquisa, ou seu
representante legal, a qualquer tempo e sem quaisquer ônus ou prejuízos,
pode retirar o consentimento de armazenamento e utilização de seu
material biológico, além de solicitar a retirada de seus dados genéticos de
bancos onde eles se encontrem armazenados.
Art. 36. O local onde ocorre a utilização e o armazenamento
do material biológico contará com sistema de segurança que garanta o
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sigilo da identidade do participante da pesquisa e o respeito à
confidencialidade dos dados.
Art. 37. Os estudos com materiais biológicos de origem
humana devem evitar a discriminação e estigmatização de pessoa, família
ou grupo, quaisquer que sejam os benefícios auferidos com a pesquisa.
CAPÍTULO VIII
DA PUBLICIDADE, DA TRANSPARÊNCIA E DO
MONITORAMENTO DA PESQUISA CLÍNICA
Art. 38. A pesquisa clínica será registrada junto à instância
nacional de controle de revisão ética de pesquisa clínica e terá seus dados
atualizados em sítio eletrônico de acesso público, nos termos do
regulamento.
Art. 39. O investigador principal enviará anualmente relatório
sobre o andamento da pesquisa ao CEP que a tenha aprovado.
Art. 40. O investigador principal encaminhará os resultados da
pesquisa para publicação em veículo de divulgação científica ou no sítio
eletrônico de que trata o art. 38.
§ 1º O investigador principal encaminhará, ao CEP, os
resumos das publicações e seus dados bibliográficos, para que sejam
disponibilizados no sítio eletrônico de que trata o art. 38.
§ 2º Os participantes da pesquisa serão comunicados, pelo
investigador principal, mediante o emprego de meios adequados e em
linguagem clara e acessível para leigos, dos resultados da pesquisa de que
tenham participado.
Art. 41. As reações ou eventos adversos ocorridos durante a
pesquisa clínica são de comunicação obrigatória à autoridade sanitária, à
instância nacional de controle de revisão ética de pesquisa clínica e ao CEP
que tenha aprovado a pesquisa.
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Art. 42. As violações do protocolo de pesquisa são de
comunicação obrigatória à instância nacional de controle de revisão ética
de pesquisa clínica e ao CEP que tenha aprovado a pesquisa.
Art. 43. A pesquisa clínica em andamento só poderá ser
descontinuada mediante comunicação imediata das razões da
descontinuidade à instância de revisão ética de pesquisa clínica que a
aprovou, devendo o investigador principal entregar àquele colegiado, no
prazo de trinta dias, relatório circunstanciado com os resultados obtidos até
o momento da interrupção.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 44. Conduzir pesquisa clínica com seres humanos em
desconformidade com o disposto nesta Lei constitui infração ética e sujeita
o infrator às sanções disciplinares previstas na legislação do conselho
profissional ao qual é vinculado, sem prejuízo das demais sanções civis e
penais cabíveis.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções
disciplinares dispostas no caput, os conselhos profissionais competentes
serão notificados, pelo CEP ou pela instância nacional de controle de
revisão ética de pesquisa clínica, da infração ética cometida.
Art. 45. A inobservância do disposto no art. 27, caput; art. 28;
art. 30, §§ 2º e 4º; art. 33, caput, § 2º, e incisos I e III do § 3º; e art. 41
constitui infração sanitária, sujeitando o infrator às penalidades previstas na
Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das demais sanções
civis e penais cabíveis.
Art. 46. Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após a
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 15/03/2016
Senador Lasier Martins, Presidente
Senador Aloysio Nunes Ferreira, Relator
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SENADO FEDERAL PARECER N° 1013,DE 2016
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, em
decisão terminativa, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 200, de 2015, da Senadora Ana
Amélia, do Senador Waldemir Moka e do
Senador Walter Pinheiro, que dispõe sobre a
pesquisa clínica.

Relator: Senador OTTO ALENCAR
I – RELATÓRIO
Submete-se ao exame da Comissão de Assuntos Sociais o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 200, de 2015, que dispõe sobre a
pesquisa clínica, apresentado pelos Senadores Ana Amélia, Waldemir
Moka e Walter Pinheiro.
A proposição, constituída de 42 artigos, define princípios,
diretrizes e regras que devem ser seguidos para a condução de pesquisas
clínicas em seres humanos e determina que toda pesquisa clínica deverá ser
previamente aprovada por uma instância de revisão ética, com o objetivo
de garantir a dignidade, a segurança e o bem-estar do sujeito de pesquisa e
a validade científica dos resultados.
O processo de revisão ética da pesquisa é detalhado no texto,
com a especificação dos documentos necessários para sua instrução e dos
prazos a serem cumpridos para a análise e emissão do parecer. São
previstas duas modalidades de comitês de revisão ética, ambas sujeitas à
fiscalização e ao acompanhamento da autoridade sanitária: o comitê de
ética em pesquisa (CEP) e o comitê de ética independente (CEI).
As medidas contidas no projeto também buscam evitar a
ocorrência de conflitos de interesses dos participantes das instâncias de
revisão ética e garantir a independência das decisões proferidas.
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Os capítulos do projeto estabelecem a proteção a ser conferida
aos sujeitos da pesquisa – especialmente aos participantes mais
vulneráveis, como crianças, incapazes e gestantes – e definem as
responsabilidades da instância de revisão ética de pesquisa clínica, do
promotor e do investigado.
Apesar de ser vedada a remuneração aos voluntários pela
participação na pesquisa, os sujeitos saudáveis que integrarem pesquisa de
fase inicial poderão ser remunerados, desde que observadas certas
condições de proteção a essas pessoas.
Nada obstante, a proposição determina a indenização do
sujeito da pesquisa por danos decorrentes da participação no estudo, pelo
que responderão solidariamente o promotor e o investigador principal.
A proposição obriga a continuidade do tratamento pós-ensaio
clínico, desde que presentes as seguintes situações:
i)

risco de morte ou de agravamento clinicamente
relevante da doença;

ii)

ausência de alternativa terapêutica satisfatória no País
para a condição clínica do sujeito da pesquisa.

Cabe ressaltar, ainda, que o PLS nº 200, de 2015, impede a
adoção de critérios distintos para a aprovação dos protocolos de pesquisa
quando submetidos por instituição de pesquisa nacional ou estrangeira. Há
que adotar regra única, independentemente da nacionalidade do
pesquisador ou da entidade promotora. Além disso, os estudos de maior
relevância para o atendimento a emergências de saúde pública recebem
tratamento diferenciado e prioritário.
O projeto prevê, ainda, normas sobre a utilização e o
armazenamento de dados e de material biológico humano oriundo dos
estudos, e sobre a publicidade, a transparência e o monitoramento da
pesquisa clínica.
A cláusula de vigência determina que a lei originada da
proposição sob análise entre em vigor cento e oitenta dias após sua
publicação.
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O PLS nº 200, de 2015, foi distribuído à apreciação da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), de onde seguiu para
exame da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (CCT). Chega, agora, à Comissão de Assuntos Sociais (CAS)
para decisão em caráter terminativo.
Por ocasião de sua apreciação pela CCJ, o projeto recebeu
parecer pela aprovação, com cinco emendas, todas oferecidas pelo relator
da matéria. A primeira delas incluiu a participação de representantes da
sociedade civil e de grupos especiais objeto da pesquisa nos comitês de
ética, enquanto a segunda teve espectro mais amplo e determinou o
equilíbrio de gênero na composição dos comitês de ética, a presença de um
consultor familiarizado com a língua, os costumes e as tradições da
comunidade pesquisada, quando se tratar de população indígena, e a
supressão da participação dos pesquisadores como ouvintes nas reuniões do
comitê de ética.
A Emenda nº 3-CCJ estabeleceu que o investigador é
responsável por prestar cuidados médicos aos participantes da pesquisa
durante todo o período de sua execução. As últimas duas emendas
aprovadas pela CCJ cuidaram de conferir proteção adicional ao sujeito de
pesquisa nos casos em que houver necessidade do uso de placebo (Emenda
nº 4-CCJ) e corrigiram ambiguidade a respeito do direito de acesso do
participante ao medicamento experimental, após o término do estudo
(Emenda nº 5-CCJ).
Na CCT, o PLS nº 200, de 2015, foi aprovado na forma de um
substitutivo (Emenda nº 22-CCT), que incorporou o conteúdo de parte das
21 emendas apresentadas perante aquele colegiado (nos 6, 7, 8, 9, 11, 12,
15, 19, 20 e 21). O substitutivo oferecido pelo relator também acolheu as
Emendas nos 2 e 3, da CCJ. As demais emendas da CCJ foram rejeitadas,
enquanto que as apresentadas perante a CCT foram consideradas
prejudicadas, em função da aprovação do substitutivo.
O substitutivo aprovado pela CCT ampliou o escopo da
proposição original ao redefinir a expressão “pesquisa clínica”, de modo a
englobar as pesquisas clínico-epidemiológicas, como as de rastreamento de
doenças e os estudos sobre fatores de risco de doenças ou agravos à saúde.
Outra mudança significativa proposta pelo relator foi a instituição do
“Sistema Nacional de Revisão Ética das Pesquisas Clínicas”, vinculado à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que será discutido
mais adiante.
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O texto também incorporou regras de proteção ao sujeito de
pesquisa, quando da utilização de placebo nos estudos, e de
responsabilização de pesquisadores e instituições, quanto ao
armazenamento e transporte de material biológico. O direito de acesso dos
pacientes ao medicamento experimental foi aprimorado, de modo a conferir
segurança jurídica aos promotores e aos sujeitos da pesquisa.
Outra regra relevante introduzida no substitutivo refere-se à
permissão de participação do pesquisador responsável na reunião em que o
seu projeto de pesquisa estiver em discussão (§ 2º do art. 14). Essa
participação depende da anuência do comitê de ética em pesquisa, sendo
vedada a presença do pesquisador no momento da deliberação.
No mais, o substitutivo preserva a estrutura do texto original
do projeto de lei.
II – ANÁLISE
De acordo com o art. 100 do Regimento Interno do Senado
Federal, incumbe a esta Comissão analisar o mérito de proposições que
tratem da proteção e defesa da saúde, assim como da produção, controle e
fiscalização de medicamentos.
A constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa da
proposição foram analisadas pela CCJ, que não identificou óbices no
tocante a esses aspectos.
Quanto ao mérito, é preciso reconhecer que o tema objeto da
proposição – pesquisa clínica com seres humanos – reveste-se de grande
relevância. É a partir daí que são produzidos conhecimentos essenciais para
a compreensão das doenças e de seus mecanismos, das formas de
prevenção e tratamento, além de medidas para a promoção da saúde.
A pesquisa clínica, portanto, é indispensável para que as
práticas dos serviços e dos profissionais de saúde sejam baseadas em
evidências científicas que garantam a sua efetividade e segurança, além de
permitir o seu constante aprimoramento.
Assim, para cumprir com sua finalidade precípua, as pesquisas
clínicas devem seguir protocolos rigorosos, para que sejam capazes de
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gerar conhecimento confiável e reprodutível e para que os seus resultados
possam ser utilizados.
Além do impacto social da pesquisa clínica – decorrente das
mudanças que acarreta nas práticas sanitárias e nas condições de vida e de
saúde –, ela também apresenta grande potencial econômico, por gerar
novas tecnologias e registros de patentes. Assim, no desenvolvimento
científico, os interesses econômicos e sociais devem ser bem balanceados,
para que a pesquisa se desenrole em estrito respeito aos direitos humanos.
Justamente para dar maior proteção aos sujeitos da pesquisa, o
lado mais vulnerável da relação, é que foram editados os instrumentos
regulatórios internacionais da pesquisa clínica com seres humanos. O
Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki, por exemplo, têm como
pressuposto o entendimento de que o avanço da ciência não é um valor
absoluto e deve respeitar valores éticos e direitos humanos. Tudo isso para
impedir abusos contra a dignidade e a integridade das pessoas, como já
ocorreu em momentos sombrios da história da humanidade, a exemplo das
experimentações realizadas com judeus e outros grupos, pelos nazistas.
Nesse sentido, o Brasil, alinhado com a comunidade
internacional, constituiu um sistema de revisão ética de pesquisas com
seres humanos, que representou grande avanço no sentido da proteção dos
participantes dos estudos.
No entanto, como salientaram os autores da proposição, o
marco legal das pesquisas clínicas é frágil, visto que constituído
exclusivamente por normas infralegais emanadas da Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP), vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. A
esse respeito, reproduzimos aqui o entendimento exarado pelo jurista Luís
Roberto Barroso, hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, que, de
forma bastante elucidativa, assim se manifestou:
O exercício do poder regulamentar – ao menos nos termos
em que é tradicionalmente compreendido – pressupõe uma lei
formal anterior, disciplinando a matéria a ser regulamentada.
No caso, não há no Brasil lei formal que discipline a
avaliação ética de pesquisa clínica com seres humanos: os
únicos atos normativos existentes sobre a matéria são
resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Nesse contexto, a
validade dessas resoluções não pode ser aferida a partir de
parâmetros materiais contidos em lei própria – já que eles não
existem.
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.....................
[...] diante do sistema normativo hoje vigente no país,
resoluções do CNS não têm competência para criar e impor
um sistema de controle ético de pesquisas clínicas. Tal
constatação, por evidente, não desqualifica o Conselho, sua
importância e as motivações legítimas que inspiram sua
atuação. Mas suas pretensões de natureza legislativa estão em
descompasso com o arranjo institucional vigente no país e
com o próprio princípio democrático.

Assim, resta urgente a necessidade de uma lei reguladora das
pesquisas clínicas no País, o que foi plenamente reconhecido pelas
comissões que nos antecederam na análise da matéria. Superada essa
primeira questão sobre a pertinência de uma lei que regule as pesquisas
clínicas no território nacional, passamos a discutir o mérito das propostas
contidas no projeto original, nas emendas aprovadas pela CCJ e no
substitutivo aprovado pela CCT.
O PLS, na sua forma original, restringe-se à regulação de
pesquisas clínicas que envolvem algum tipo de intervenção biomédica, por
ser essa a modalidade que implica maior risco aos participantes.
Isso foi modificado no substitutivo aprovado pela CCT, que
passou a abranger todas as pesquisas clínicas com seres humanos, das
investigações sobre intervenções biomédicas – em geral pesquisas
experimentais –, às demais pesquisas clínico-epidemiológicas, tais como
rastreamento de doenças e estudos sobre fatores de risco.
Cremos que essa alteração é procedente, pois não apenas as
investigações experimentais – os chamados ensaios clínicos – têm o
potencial de causar danos aos participantes, mas também os estudos
observacionais.
O projeto também prevê a existência de dois tipos de comitês
de ética: o comitê de ética em pesquisa (CEP) e o comitê de ética
independente (CEI). Eles são constituídos por colegiados interdisciplinares,
responsáveis por assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bemestar dos sujeitos da pesquisa clínica, mediante a revisão dos protocolos de
pesquisa. O CEI é uma organização independente, enquanto o CEP é
vinculado a instituição pública ou privada que realiza pesquisa clínica.
Apenas os CEPs e os CEIs têm competência para realizar a revisão ética de
pesquisas clínicas, assim como para analisar os recursos às suas decisões.
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Esse aspecto, contudo, foi alvo de diversas propostas de
alteração, tanto pelo substitutivo quanto por emendas apresentadas na CCT.
As duas emendas do Senador Fernando Bezerra Coelho sobre
esse tema foram acolhidas e incorporadas ao texto do substitutivo aprovado
pela CCT. Seu objetivo: i) excluir do texto do projeto a previsão dos
comitês de ética independentes; e ii) instituir uma instância recursal, em
caso de discordância com o parecer emitido pelo comitê de ética.
Além disso, o substitutivo instituiu um “Sistema Nacional de
Revisão Ética das Pesquisas Clínicas”, constituído por uma instância
nacional de controle ético de pesquisas clínicas, vinculada à Anvisa, e uma
instância local de revisão ética de pesquisa clínica, formada pelos comitês
de ética em pesquisa (CEPs).
Cremos acertada essa proposta, que institui uma instância
nacional harmonizadora da ação dos diversos comitês de ética em pesquisa
existentes. Isso é fundamental para conferir um padrão mínimo a ser
observado na revisão ética das pesquisas clínicas em todo o território
nacional. Não nos parece adequado, no entanto, que essa instância fique
vinculada à Anvisa, como propõe o Substitutivo da CCT, uma vez que o
escopo do projeto, ao abranger de forma ampla as pesquisas em saúde,
extrapola o campo dos produtos sujeitos ao controle sanitário. Assim,
alteramos esse aspecto, para determinar que a instância nacional de ética
em pesquisa fique diretamente vinculada ao Ministério da Saúde, mais
especificamente, ao órgão federal responsável pelo desenvolvimento
científico e tecnológico em saúde.
Outros pontos relevantes foram objeto de aprimoramentos nas
comissões que nos antecederam na análise da matéria: a continuidade do
tratamento após o término da pesquisa; o uso de placebo; as
responsabilidades relativas ao armazenamento de material biológico e o seu
envio para o exterior; a revisão ética de pesquisas em mais de um centro de
estudo no País; as sanções por infração ética e sanitária; e a garantia de
participação de representante de usuários nos comitês de ética em pesquisa,
além de adequações na terminologia utilizada.
A utilização de placebo em pesquisa clínica foi alvo de
emendas do Senador Eduardo Amorim na CCJ e na CCT. Concordamos
plenamente com o texto da Emenda nº 7, apresentada na CCT e
incorporada ao substitutivo, por julgarmos que ele promove maior
segurança ao participante da pesquisa, ao permitir a utilização do placebo
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apenas nas situações em que não há alternativa terapêutica efetiva para a
doença objeto do estudo.
Ainda sobre o uso do placebo, reconhecemos como pertinente
a proposta do Senador Aloysio Nunes Ferreira de restringir apenas o uso
“exclusivo” do placebo. Essa medida é necessária para tornar possíveis os
estudos sobre tratamentos combinados (quando se utiliza mais de uma
droga), comparando-os com a terapêutica convencional baseada em um
medicamento. Nesses casos, não há motivo para impedir o uso do placebo.
Apesar de reconhecermos que essa alteração representa um
avanço no aprimoramento da matéria, cremos que ela é insuficiente para
garantir a segurança do participante nos casos de uso “não exclusivo” de
placebo. Assim, acrescentamos um parágrafo para determinar que, em caso
de uso não exclusivo de placebo, é necessário garantir que o paciente
receba, como tratamento combinado ao placebo, o mesmo tratamento que
habitualmente receberia na prática clínica.
A garantia de acesso ao medicamento experimental é uma
medida absolutamente necessária do ponto de vista ético. Essa é uma
preocupação presente tanto no texto original do PLS quanto nas emendas
apresentadas na CCJ e CCT. O aprimoramento desse tema é necessário
para que não haja brechas legais que possam comprometer esse direito
fundamental do participante da pesquisa.
Consideramos o texto do substitutivo proposto pela CCT
adequado para garantir o acesso ao tratamento no pós-estudo. As hipóteses
de suspensão do acesso gratuito garantido pelo patrocinador são legítimas
e, a nosso ver, não violam o princípio da proteção dos participantes da
pesquisa.
Em suma, o substitutivo inclui as seguintes determinações
sobre o acesso ao medicamento experimental no pós-estudo: i) que o
medicamento experimental, para ser fornecido ao participante após o
término da pesquisa, tenha apresentado, simultaneamente, maior eficácia
terapêutica e relação risco e benefício favorável; ii) que a distribuição seja
gratuita, pelo tempo necessário; e iii) que a obrigatoriedade do patrocinador
em fornecer o medicamento experimental gratuitamente cessa quando
ocorrer a comercialização regular do medicamento ou a sua distribuição
gratuita pelo SUS ou por outro meio.
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Sugerimos, nesse ponto, um aperfeiçoamento adicional:
determinar que a obrigação legal do patrocinador de fornecer gratuitamente
o medicamento ao participante da pesquisa permanece até dois anos após o
início da comercialização do medicamento. Isso evita que o paciente fique
abruptamente privado do medicamento e permite que ele se adapte à nova
situação, concedendo-se um prazo razoável para que, inclusive, o setor
público de saúde possa promover a incorporação do medicamento.
Outro aprimoramento que julgamos fundamental é relativo ao
art. 43 do Substitutivo da CCT, que trata da descontinuidade da pesquisa
clínica. Cremos ser necessário explicitar que é abrangida pelo dispositivo
tanto a descontinuidade temporária, quanto a definitiva. Há que se prever
também a necessidade de apresentação das justificativas técnico-científicas
da decisão, bem como de um plano de acompanhamento dos participantes
em seguimento. Além disso, julgamos ser pertinente caracterizar como
infração ética a descontinuidade que não tenha sido motivada por razões
relevantes, já que isso constitui uma violação do bem-estar e da segurança
do participante da pesquisa.
Procedemos, ainda, às seguintes alterações:
 Definição da fase III do ensaio clínico: suprimir a exigência de que
tenha passado pelas fases I e II. Além de não ser necessária tal
explicitação para se caracterizar um estudo de fase III, nem toda
pesquisa necessita passar pelas fases anteriores, como é o caso dos
biossimilares.
 Inclusão da definição de dispositivo médico.
 Obrigatoriedade de que o CEP, em caso de pesquisas com centro
coordenador situado no exterior ou com cooperação estrangeira,
verifique informações sobre a aprovação ou reprovação da pesquisa
no país de origem e justificativa para que ela seja realizada no Brasil.
 Aumento do intervalo de três para seis meses a ser observado para
que um indivíduo possa ingressar em nova pesquisa para avaliação
de biodisponibilidade e bioequivalência.
 Aprimoramento redacional sobre biorrepositórios e biobancos.
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 Correções de ordem redacional, para dar mais clareza ao texto, e
alterações terminológicas, como a mudança das expressões
“instância de revisão ética” para “instância de análise ética” e
“instância nacional de controle de revisão ética de pesquisa clínica”
para “instância nacional de ética de pesquisa clínica”.
 Alteração da ementa e do art. 1º, para contemplar a instituição do
Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica, o que corresponde
ao escopo da proposição.
Por fim, por acreditarmos que o substitutivo aprovado pela
CCT – fruto de longo e profícuo debate envolvendo parlamentares e
segmentos interessados no tema – aperfeiçoa a matéria, tomamos por base
o seu texto para promover as alterações e os aprimoramentos explicitados,
e apresentamos um novo substitutivo à matéria.
III – VOTO
Do exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 200, de 2015, na forma do seguinte substitutivo e pela rejeição
das Emendas apresentadas ao Projeto.
EMENDA Nº 25-CAS (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 200, DE 2015

Dispõe sobre a pesquisa clínica com seres
humanos e sobre o Sistema Nacional de Ética em
Pesquisa Clínica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 1º Esta Lei dispõe sobre princípios, diretrizes e regras
para a condução de pesquisas clínicas em seres humanos por instituições
públicas ou privadas e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa
Clínica.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes
definições:
I ‒ acesso direto: permissão que agentes e instituições
autorizados nos termos desta Lei têm para examinar, analisar, verificar e
reproduzir registros e relatórios de uma pesquisa clínica, mediante o
compromisso de respeito ao sigilo e à confidencialidade dos dados a que
tiverem acesso;
II ‒ assentimento: anuência da criança, do adolescente ou do
indivíduo legalmente incapaz, em participar voluntariamente de estudo
científico, após ter sido informado e esclarecido sobre todos os aspectos
relevantes sobre sua participação, na medida de sua capacidade de
compreensão e de acordo com as suas singularidades;
III – auditoria: exame sistemático e independente das
atividades e dos documentos relacionados à pesquisa clínica, destinado a
determinar a sua adequação ao protocolo da pesquisa, aos procedimentos
operacionais padronizados do patrocinador, às boas práticas clínicas e às
demais exigências do regulamento;
IV – autoridade sanitária: entidade que detém a competência
para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam
risco à saúde, nos termos estabelecidos pelo art. 8º da Lei nº 9.782, de 26
de janeiro de 1999;
V – biobanco: coleção organizada, sem fins comerciais, de
material biológico humano e informações associadas, coletado e
armazenado para fins de pesquisa clínica, conforme regulamento ou
normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade e
gerenciamento institucional;
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VI – biorrepositório: coleção organizada, sem fins comerciais,
de material biológico humano e informações associadas, coletado e
armazenado para fins de pesquisa clínica, conforme regulamento ou
normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, que, durante o período
de execução de um projeto de pesquisa específico, está sob
responsabilidade institucional e sob gerenciamento do pesquisador;
VII ‒ boas práticas clínicas: padrão definido em regulamento
para planejamento, condução, desempenho, monitoramento, auditoria,
registro, análise e relato de ensaios clínicos, com vistas a assegurar a
credibilidade e a validade dos dados e dos resultados, bem como a proteção
dos direitos, da integridade e do sigilo da identidade dos participantes da
pesquisa;
VIII ‒ brochura do investigador: compilação de dados clínicos
e não clínicos acerca do produto sob investigação relevantes para a
pesquisa;
IX ‒ centro de estudo: local onde as atividades relacionadas à
pesquisa são conduzidas;
X ‒ comitê de ética em pesquisa (CEP): colegiado vinculado a
instituição pública ou privada que realiza pesquisa clínica, de composição
interdisciplinar, que atua de forma independente para assegurar a proteção
dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes da pesquisa
clínica, mediante a análise ética dos protocolos de pesquisa;
XI – comitê de ética em pesquisa credenciado: colegiado
definido no inciso X que tenha sido credenciado, na forma do regulamento,
pela instância nacional de ética de pesquisa clínica prevista no inciso
XXIV, para análise das pesquisas de risco baixo e moderado;
XII – comitê de ética em pesquisa acreditado: colegiado
definido no inciso X que, além de ter sido credenciado, tenha sido
acreditado, na forma do regulamento, pela instância nacional de ética de
pesquisa clínica prevista no inciso XXIV, para análise das pesquisas
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clínicas de risco elevado, podendo ainda realizar análise das pesquisas de
risco baixo ou moderado;
XIII ‒ consentimento livre e esclarecido: processo pelo qual o
indivíduo confirma, mediante a assinatura de termo, sua disposição de
participar voluntariamente de estudo científico, após ter sido informado e
esclarecido sobre todos os aspectos relevantes para a tomada de decisão
sobre sua participação;
XIV ‒ contrato de pesquisa clínica: acordo escrito,
estabelecido entre duas ou mais partes, que rege os aspectos da pesquisa
clínica relativos aos direitos e às obrigações e, quando for o caso, aos
aspectos financeiros, firmado em estrita observância ao protocolo da
pesquisa;
XV ‒ dados de origem: toda informação contida em registros
originais e em cópias autenticadas de registros originais dos achados
clínicos, de observações ou de outras atividades ocorridas durante a
pesquisa clínica, necessária para a reconstrução e a avaliação da pesquisa;
XVI – dispositivo médico: configuram os produtos para a
saúde assim definidos:
a) produto médico: produto para a saúde, tal como
equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação
médica, odontológica, laboratorial ou estética, destinado à prevenção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza
meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar a sua
principal função em seres humanos, podendo, entretanto, ser auxiliado em
suas funções por tais meios;
b) produtos diagnósticos de uso in vitro: reagentes, padrões,
calibradores, controles, materiais, artigos e instrumentos, junto com as
instruções para seu uso, que contribuem para realizar uma determinação
qualitativa, quantitativa ou semiquantitativa de uma amostra proveniente do
corpo humano e que não estejam destinados a cumprir alguma função
anatômica, física ou terapêutica, que não sejam ingeridos, injetados ou
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inoculados em seres humanos e que são utilizados unicamente para prover
informação sobre amostras obtidas do organismo humano;
XVII ‒ dispositivo médico experimental: dispositivo médico
utilizado em ensaio clínico, ainda não regularizado ou que está sendo
testado para indicações de uso não aprovadas pela autoridade sanitária;
XVIII ‒ documentos de origem: documentos originais que
contenham registros relativos à pesquisa clínica, em qualquer meio,
inclusive os registros feitos por instrumentos automatizados, as cópias e as
transcrições validadas, após a verificação de sua autenticidade;
XIX ‒ emenda: descrição escrita de uma ou mais alterações no
protocolo de pesquisa;
XX ‒ ensaio clínico: pesquisa clínica experimental, em que os
participantes são designados pelo pesquisador para receber uma ou mais
intervenções preventivas, diagnósticas ou terapêuticas, para que sejam
avaliados os seus efeitos sobre a saúde, em termos de ação, segurança e
eficácia, que abrange as seguintes fases:
a) fase I: fase inicial da pesquisa em que se realiza, em
pequenos grupos de voluntários, sadios ou não, o estudo preliminar de novo
princípio ativo ou de novas formulações, para determinar o seu perfil
farmacocinético e farmacodinâmico;
b) fase II: também denominada “estudo terapêutico piloto”, é o
estudo experimental controlado que envolve a comparação de pequenos
grupos de pacientes, com a finalidade de atestar a eficácia e a segurança de
determinado princípio ativo em curto prazo, determinando-se as doses e os
regimes de administração mais adequados;
c) fase III: também denominada estudo terapêutico ampliado, é
o estudo experimental controlado, realizado em grandes grupos de
pacientes com determinada patologia e com perfis variados, objetivando
estabelecer a eficácia do medicamento experimental, especialmente no que
tange a reações adversas;
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d) fase IV: estudo pós-registro, em que se acompanham os
pacientes de determinada patologia submetidos ao tratamento com o novo
medicamento ou produto comercializado, de forma a avaliar as estratégias
terapêuticas e a acompanhar o surgimento de reações adversas já
documentadas e daquelas não detectadas nas fases anteriores da pesquisa
clínica;
XXI – evento adverso: qualquer ocorrência médica não
intencional, sofrida por um participante de pesquisa clínica, que não
apresenta, necessariamente, relação causal com o objeto da investigação;
XXII ‒ evento adverso grave ou reação adversa grave a
medicamento: qualquer intercorrência médica indesejável sofrida pelo
participante da pesquisa, que resulte em óbito, represente risco de vida,
requeira hospitalização ou o prolongamento da hospitalização preexistente,
resulte em incapacitação ou incapacidade significativa ou persistente, ou
promova malformação ou anomalia congênita;
XXIII ‒ extensão do estudo: prorrogação ou continuidade da
pesquisa com os mesmos participantes recrutados, sem mudança essencial
nos objetivos e na metodologia do projeto original;
XXIV – instância de análise ética de pesquisa clínica:
colegiado interdisciplinar competente para proceder à análise ética dos
protocolos de pesquisa clínica com seres humanos;
XXV – instância nacional de ética de pesquisa clínica:
colegiado interdisciplinar e independente, integrante do Ministério da
Saúde, sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos, de caráter normativo, consultivo, deliberativo e educativo,
competente para proceder à regulação, fiscalização e controle ético da
pesquisa clínica, com vistas a proteger a integridade e a dignidade dos
participantes da pesquisa, além de contribuir para o desenvolvimento da
pesquisa dentro de padrões éticos;
XXVI ‒ investigador: pessoa responsável pela condução da
pesquisa clínica em uma instituição ou em um centro de estudo;
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XXVII ‒ investigador coordenador: investigador responsável
pela coordenação dos investigadores de diferentes centros participantes de
pesquisa multicêntrica;
XXVIII – medicamento experimental: produto farmacêutico
testado ou utilizado como referência em um ensaio clínico, que inclui
também os produtos registrados quando sejam utilizados ou preparados,
quanto à fórmula farmacêutica ou acondicionamento, de modo diverso da
forma autorizada pelo órgão competente, ou para uma indicação ainda não
autorizada ou para obter mais informações sobre a forma autorizada;
XXIX ‒ monitor: profissional capacitado, designado pelo
patrocinador ou pela organização representativa de pesquisa clínica,
responsável pelo monitoramento da pesquisa e que atua em conformidade
com os procedimentos operacionais padronizados, as boas práticas clínicas
e as exigências regulatórias aplicáveis;
XXX ‒ organização representativa de pesquisa clínica
(ORPC): pessoa ou organização contratada pelo patrocinador para executar
parte dos deveres e das funções do patrocinador relacionados à pesquisa;
XXXI ‒ participante da pesquisa: indivíduo que participa
voluntariamente da pesquisa clínica;
XXXII ‒ patrocinador: pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que apoia a pesquisa mediante ações de financiamento,
infraestrutura, recursos humanos e suporte institucional;
XXXIII ‒ pesquisa clínica com seres humanos: conjunto de
procedimentos científicos, desenvolvidos de forma sistemática com seres
humanos, com o objetivo de avaliar a ação, a segurança e a eficácia de
medicamentos, produtos, técnicas, procedimentos, dispositivos médicos ou
cuidados à saúde, para fins preventivos, diagnósticos ou terapêuticos; de
verificar a distribuição de fatores de risco, de doenças ou de agravos na
população; e de avaliar os efeitos de fatores ou estados sobre a saúde;
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XXXIV‒ pesquisa multicêntrica: pesquisa clínica que segue
um único protocolo, em diferentes centros de estudo, executada por mais de
um investigador;
XXXV ‒ placebo: formulação sem efeito farmacológico, ou
procedimento simulado, utilizada em grupos controles de ensaios clínicos,
destinada à comparação com a intervenção sob experimentação, com o
objetivo de mascarar a intervenção;
XXXVI ‒ procedimentos operacionais padronizados (POP):
instruções detalhadas, por escrito, para a obtenção de uniformidade de
desempenho relativo a uma função específica;
XXXVII ‒ produto de comparação: produto utilizado no grupo
controle de um ensaio clínico, que pode ser um produto já registrado ou um
placebo, para permitir a comparação dos seus resultados com os do grupo
que recebeu a intervenção sob experimentação;
XXXVIII ‒ protocolo da pesquisa clínica: documento
descritivo dos aspectos éticos e metodológicos fundamentais da pesquisa,
que inclui a descrição do seu objeto, planejamento, metodologia,
organização e considerações estatísticas; histórico e fundamentos do
estudo; informações relativas ao participante da pesquisa e à qualificação
da instituição pesquisadora, do pesquisador e do patrocinador;
XXXIX – provimento material prévio: compensação
financeira, exclusivamente para despesas de transporte e alimentação do
participante e de seus acompanhantes, quando necessário, anterior à sua
participação na pesquisa;
XL ‒ reação adversa ao medicamento: resposta nociva ou não
intencional relacionada a qualquer dose de um produto medicinal ou a nova
indicação deste;
XLI ‒ reação adversa inesperada a medicamento: reação
adversa de natureza ou gravidade não consistente com a informação
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disponível acerca do produto sob investigação, de acordo com os dados da
brochura do investigador;
XLII ‒ relatório de pesquisa clínica: documento escrito com os
resultados da pesquisa, que inclui, necessariamente e de forma integrada, a
descrição e análise dos dados clínicos e estatísticos;
XLIII – representante dos usuários: pessoa capaz de expressar
pontos de vista e interesses de indivíduos ou grupos de determinada
instituição;
XLIV ‒ subinvestigador: qualquer membro do grupo de
pesquisadores envolvido na pesquisa clínica, designado e supervisionado
pelo investigador principal do centro de estudo para conduzir
procedimentos essenciais ou tomar decisões relacionadas à pesquisa;
XLV ‒ testemunha imparcial: indivíduo sem participação na
pesquisa clínica e não vinculado a pessoas nela envolvidas diretamente, que
acompanha o processo de consentimento livre e informado, quando o
participante da pesquisa, ou o seu representante legal, não souber ler;
XLVI ‒ violação do protocolo de pesquisa clínica: desvio do
protocolo que pode comprometer a qualidade dos dados, a integridade da
pesquisa ou a segurança ou os direitos dos participantes da pesquisa.
Art. 3º A pesquisa clínica deve atender às exigências éticas e
científicas aplicáveis às pesquisas com seres humanos, especialmente às
seguintes:
I – respeitar os direitos, a dignidade, a segurança e o bem-estar
do participante da pesquisa, que devem prevalecer sobre os interesses da
ciência e da sociedade;
II – estar embasada por avaliação favorável da relação
risco/benefício para o participante da pesquisa e para a sociedade;
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III – contar com base científica sólida e estar devidamente
descrita em protocolo;
IV – ser conduzida de acordo com o protocolo aprovado pelo
CEP;
V – garantir a competência e a qualificação técnica e
acadêmica dos profissionais envolvidos na realização da pesquisa;
VI – assegurar a participação voluntária,
consentimento livre e esclarecido, do participante da pesquisa;

mediante

VII – respeitar a privacidade do participante da pesquisa e as
regras de confidencialidade de seus dados, garantindo a preservação do
sigilo sobre a sua identidade;
VIII – prover os cuidados assistenciais necessários, sempre
que envolver alguma intervenção;
IX – adotar procedimentos que assegurem a qualidade dos
aspectos técnicos envolvidos e a validade científica da pesquisa.
Parágrafo único. Além do disposto no caput, quando se tratar
de ensaio clínico, a pesquisa atenderá às seguintes exigências:
I – ter disponível informação clínica e não clínica acerca do
produto sob investigação, para respaldar a condução da pesquisa;
II – assegurar cuidados médicos e tomar decisões médicas no
interesse do participante da pesquisa;
III – ser continuamente avaliada quanto à necessidade de
adequar ou suspender o estudo em curso tão logo seja constatada a
superioridade significativa de uma intervenção sobre outra;
IV – produzir, manusear e armazenar os produtos sob
investigação de acordo com as normas de boas práticas de fabricação.
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Art. 4º O protocolo e o contrato de pesquisa clínica observarão
o disposto nesta Lei e nas boas práticas clínicas, conforme o regulamento.
CAPÍTULO II
DA ANÁLISE ÉTICA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 5º A pesquisa clínica contará com a aprovação prévia de
uma instância de análise ética, responsável por analisar os seus aspectos
éticos, de forma a garantir a dignidade, a segurança e o bem-estar do
participante da pesquisa.
Art. 6º A análise ética da pesquisa clínica será feita segundo
os termos definidos nesta Lei e de acordo com as seguintes diretrizes:
I – proteção da dignidade, da segurança e do bem-estar do
participante da pesquisa;
II – incentivo ao desenvolvimento técnico-científico na área da
saúde;
III – independência, transparência e publicidade do processo
de análise;
IV – isonomia na aplicação dos critérios de análise dos
protocolos, conforme a relação risco/benefício depreendida do protocolo de
pesquisa;
V – agilidade na análise e emissão de parecer;
VI – multidisciplinariedade da análise;
VII – controle social, com a participação de representante dos
usuários na análise ética da pesquisa.
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§ 1º Em observância ao disposto no inciso IV do caput, o fato
de a pesquisa clínica ter centro coordenador situado no exterior ou contar
com cooperação ou participação estrangeira não constitui justificativa para
a adoção de critérios ou procedimentos distintos na análise e no parecer
sobre o protocolo de pesquisa, sendo, contudo, necessário que o CEP
verifique informações sobre a aprovação ou reprovação da pesquisa no país
de origem e as razões para a sua realização no Brasil.
§ 2º Os integrantes das instâncias de análise ética que tenham
interesse de qualquer natureza na pesquisa ou que mantenham vínculo com
o patrocinador ou com os investigadores são considerados impedidos de
participar da deliberação acerca da pesquisa clínica.
Seção II
Do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos
Art. 7º Fica instituído o Sistema Nacional de Ética em
Pesquisa Clínica com Seres Humanos, formado por:
I – instância nacional de ética de pesquisa clínica;
II – instância de análise ética de pesquisa clínica, representada
pelos CEPs.
Art. 8º Incumbe à instância nacional de ética de pesquisa
clínica, prevista no inciso I do art. 7º, as seguintes atribuições:
I – editar normas regulamentadoras sobre a condução ética das
pesquisas clínicas;
II – avaliar a efetividade do Sistema Nacional de Ética em
Pesquisa Clínica com Seres Humanos;
III – credenciar e acreditar os CEPs, para que estejam aptos a
exercer a função de análise ética de pesquisas clínicas, de acordo com o
grau de risco envolvido;
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IV – acompanhar, apoiar e fiscalizar os CEPs em relação à
análise dos protocolos de pesquisa clínica e ao cumprimento das normas
pertinentes;
V – promover e apoiar a capacitação dos integrantes dos CEPs,
com especial ênfase nos aspectos éticos e metodológicos;
VI – atuar como instância recursal das decisões proferidas
pelos CEPs.
Seção III
Da Instância de Análise Ética de Pesquisa Clínica
Art. 9º A instância de análise ética de pesquisa clínica,
prevista no inciso II do art. 7º, atenderá às seguintes condições, entre outras
dispostas no regulamento:
I – ter composição multidisciplinar e com equilíbrio de gênero,
com número suficiente de membros, dentre eles, pelo menos, um
representante de usuários, para que, no conjunto, tenha a qualificação e a
experiência necessárias para analisar os aspectos médicos, científicos e
éticos da pesquisa proposta;
II – estar credenciada junto à instância nacional de ética de
pesquisa clínica;
III – ter funcionamento regular;
IV – contar com infraestrutura adequada à guarda do material
a ela submetido;
V – manter disponível uma lista de seus membros, com as
respectivas qualificações profissionais;
VI – dispor de documento descritivo dos procedimentos
operacionais adotados e manter registros escritos de suas atividades e
reuniões.
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§ 1º A função de instância de análise ética de pesquisa clínica
será exercida pelo CEP, de acordo com os seguintes graus de risco
envolvidos na pesquisa clínica, conforme regulamento:
I – pesquisas de risco baixo e moderado: todos os CEPs
credenciados ou acreditados pela instância nacional de ética de pesquisa
clínica;
II – pesquisas de risco elevado: apenas os CEPs acreditados
pela instância nacional de ética de pesquisa clínica.
§ 2º Em observância ao disposto no inciso I do caput, o CEP
contará com:
I ‒ o número mínimo de sete membros;
II ‒ um membro, pelo menos, cuja área de atuação seja de
caráter não científico;
III – um representante dos usuários da instituição onde será
realizada a pesquisa;
IV ‒ um membro, pelo menos, que não tenha vínculo com a
instituição ou o centro de estudo.
§ 3º Em caso de pesquisa que envolva grupo especial, o CEP
assegurará, na discussão sobre o protocolo, a participação de:
I – um representante do referido grupo, como membro ad hoc;
II – um consultor familiarizado com a língua, os costumes e as
tradições da comunidade específica, quando a pesquisa envolver população
indígena.
§ 4º A deliberação sobre a adequação ética da pesquisa clínica
ocorrerá em reunião previamente marcada, que deverá contar com quórum
mínimo, conforme definido no regimento interno do CEP.
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§ 5º Apenas aos membros efetivos e ad hoc do CEP é lícito
emitir parecer e deliberar sobre a adequação ética das pesquisas clínicas
submetidas ao comitê.
§ 6º Membros do CEP poderão convidar especialistas externos
para prestarem assistência qualificada em áreas específicas.
Art. 10. A instituição que abriga o CEP promoverá e apoiará a
capacitação dos integrantes do colegiado, com especial ênfase nos aspectos
éticos e metodológicos.
Art. 11. A atuação do CEP fica sujeita à fiscalização e ao
acompanhamento da instância nacional de ética de pesquisa clínica.
Parágrafo único. A inobservância do disposto nesta Lei pelo
CEP dá ensejo ao seu descredenciamento pela instância nacional de ética
de pesquisa clínica, na forma do regulamento.
Seção IV
Das Responsabilidades do Comitê de Ética em Pesquisa
Art. 12. São responsabilidades do CEP:
I – assegurar os direitos, a segurança e o bem-estar dos
participantes da pesquisa, com especial atenção aos participantes
vulneráveis;
II – considerar as qualificações do investigador para a pesquisa
proposta, segundo o seu currículo acadêmico e profissional e os
documentos solicitados pelo colegiado;
III – conduzir a análise dos protocolos de pesquisa clínica a ele
submetidos e o monitoramento da pesquisa em andamento por ele
aprovada, em intervalos adequados ao grau de risco envolvido, com
periodicidade mínima anual;
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IV – solicitar que informações adicionais sejam fornecidas aos
participantes da investigação, quando julgar que elas são indispensáveis
para a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes
da pesquisa;
V – assegurar que o protocolo de pesquisa e demais
documentos tratem adequadamente dos assuntos éticos relevantes e
satisfaçam as exigências regulatórias aplicáveis;
VI – certificar-se de que estejam previstos os meios adequados
para a obtenção do consentimento do participante da pesquisa ou de seu
representante legal;
VII – certificar-se de que a informação referente ao
ressarcimento ou ao provimento material prévio ao participante da
pesquisa, incluindo as formas, as quantias e a periodicidade, esteja
claramente especificada no termo de consentimento livre e esclarecido.
Seção V
Do Processo de Análise Ética de Pesquisa Clínica
Art. 13. O processo de análise ética da pesquisa será instruído
com os seguintes documentos, além de outros estabelecidos no
regulamento:
I – folha de rosto: dados de identificação da pesquisa, do
patrocinador, do investigador principal, dos demais investigadores e das
instituições envolvidas;
II – termo de consentimento livre e esclarecido e respectivas
atualizações, em caso de eventuais emendas ao protocolo da pesquisa;
III – brochura do investigador, quando se tratar de ensaio
clínico;
IV – currículo acadêmico e profissional atualizado dos
investigadores e documentos comprobatórios de suas qualificações;
ad-sj2016-08500

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

722

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

26

V – emendas, se houver;
VI – declaração sobre o uso e a destinação dos materiais
biológicos e dados coletados;
VII – declaração de concordância da instituição em que será
realizada a pesquisa;
VIII – protocolo da pesquisa, com o seguinte conteúdo:
a) informações gerais, que incluam, entre outras, o título da
pesquisa, o nome e endereço do investigador e do patrocinador;
b) informações sobre o histórico da pesquisa, que incluam,
quando se tratar de ensaio clínico, nome e descrição do produto sob
investigação, resumo dos achados das pesquisas clínicas e não clínicas
relevantes para o estudo proposto, resumo dos riscos potenciais conhecidos
e dos benefícios aos participantes da pesquisa, descrição e justificativa,
quando se tratar de novo medicamento ou nova indicação, da forma de
administração, dosagem, regime de dosagem e período de tratamento;
c) objetivos e finalidade da pesquisa;
d) metodologia da pesquisa;
e) população da pesquisa, critérios de seleção e de exclusão de
participantes da pesquisa e formas de recrutamento;
f) regimes de tratamento dos participantes da pesquisa, quando
se tratar de ensaio clínico com medicamento experimental;
g) formas de registro e manuseio de dados;
h) métodos de avaliação da eficácia e segurança, quando se
tratar de ensaio clínico;
i) métodos de avaliação da segurança;

ad-sj2016-08500

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

723

27

j) medidas estatísticas a serem utilizadas;
k) mecanismo de acesso direto aos dados e documentos de
origem;
l) medidas para controle de qualidade e garantia de qualidade;
m) meios adotados para assegurar a privacidade e o anonimato
dos participantes da pesquisa;
n) meios adotados para garantir a confidencialidade e o sigilo
dos dados coletados;
o) detalhamento das condições previstas para prover o
adequado acompanhamento e a assistência integral aos participantes da
pesquisa, inclusive em caso de surgimento de intercorrências clínicas,
quando se tratar de ensaio clínico;
p) descrição das estratégias e das medidas de controle de
possíveis danos ao participante, decorrentes direta ou indiretamente da
pesquisa;
IX – informações sobre:
a) provimento material prévio, ressarcimentos e indenizações
aos participantes da pesquisa;
b) formas de indenização ao participante por eventuais danos
decorrentes de sua participação na pesquisa;
c) orçamento e financiamento da pesquisa;
d) política de publicação.
Parágrafo único. O CEP manterá sob sua guarda os registros
relevantes referentes às pesquisas por ele aprovadas, por até três anos após
a sua conclusão, disponibilizando-os, quando solicitado, à instância
nacional de ética em pesquisa clínica e à autoridade sanitária.
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Art. 14. A análise ética de pesquisa clínica, realizada pelo
CEP, com emissão do parecer, não poderá ultrapassar o prazo de trinta dias
da data da aceitação da integralidade dos documentos da pesquisa, cuja
checagem será realizada em até cinco dias a partir da data de submissão.
§ 1º O prazo previsto no caput para a emissão do parecer
poderá ser prorrogado por trinta dias para consulta a especialistas ad hoc,
conforme decisão do CEP responsável pela emissão do parecer, ou para a
análise de eventuais questionamentos ou pendências.
§ 2º A critério do CEP, o investigador poderá participar da
reunião do colegiado para prestar esclarecimentos sobre a pesquisa, vedada
a sua presença no momento da tomada de decisão final.
§ 3º Antes da emissão do parecer, o CEP poderá solicitar do
investigador principal ou do patrocinador da pesquisa, em bloco e de uma
única vez, informações ou documentos adicionais ou a realização de ajustes
na documentação da pesquisa, interrompendo-se o prazo previsto no caput
por no máximo trinta dias.
§ 4º O parecer de que trata o caput
fundamentadamente, por uma das seguintes manifestações:

concluirá,

I – pela aprovação da pesquisa;
II – pelo arquivamento do projeto, caso as demandas ou os
questionamentos feitos pelo CEP não sejam atendidos no prazo
estabelecido;
III – pela não aprovação da pesquisa.
§ 5º Da decisão constante do parecer do CEP cabe recurso, em
primeira instância, no prazo de trinta dias, ao próprio CEP que tenha
emitido o parecer e, em segunda e última instância, no prazo de trinta dias,
à instância nacional de ética de pesquisa clínica.

ad-sj2016-08500

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

725

29

§ 6º Os recursos interpostos previstos no § 5º serão decididos
pela instância competente no prazo de até trinta dias.
§ 7º A análise ética da pesquisa clínica que envolva mais de
um centro de estudo no País será realizada por um único CEP,
preferencialmente aquele vinculado ao centro coordenador da pesquisa, que
emitirá o parecer e notificará os CEPs dos demais centros participantes da
sua decisão.
Art. 15. A pesquisa clínica de particular relevância para o
atendimento a emergência de saúde pública terá prioridade na análise ética
e contará com procedimentos especiais de análise, conforme o
regulamento.
Parágrafo único. O parecer referente à pesquisa clínica
especificada no caput será proferido em prazo não superior a quinze dias da
data do recebimento dos documentos da pesquisa.
Art. 16. Após o início da pesquisa, se houver necessidade de
alteração que interfira na relação risco/benefício ou na documentação
aprovada, o investigador principal submeterá, por escrito, emenda ao
protocolo, devidamente justificada, para análise e parecer do CEP que a
tenha analisado.
§ 1º As emendas só poderão ser implementadas após terem
sido aprovadas nos termos estabelecidos no caput, exceto quando a
segurança do participante da pesquisa depender da imediata implementação
delas.
§ 2º O disposto no art. 14 aplica-se, no que couber, às emendas
ao protocolo da pesquisa.
Art. 17. Terão acesso direto aos registros originais da
pesquisa, para verificar procedimentos e dados, os monitores, os auditores,
o CEP, a instância nacional de ética de pesquisa clínica e a autoridade
sanitária, mediante o compromisso de zelar pela preservação da
confidencialidade dos dados e do anonimato do participante da pesquisa.
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CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 18. A participação em pesquisa clínica é voluntária e
condicionada à autorização expressa do participante, mediante a assinatura
de termo de consentimento livre e esclarecido.
§ 1º O termo de consentimento especificado no caput será
escrito em linguagem de fácil compreensão para o participante da pesquisa
e só terá validade quando por ele for assinado.
§ 2º O termo de consentimento a que se refere o caput deve ser
atualizado e submetido à apreciação do CEP que tenha aprovado a
pesquisa, sempre que surgirem novas informações relevantes capazes de
alterar a decisão do participante da pesquisa quanto à sua participação.
§ 3º Informações, verbais ou por escrito, referentes à pesquisa,
incluídas as constantes do termo de consentimento livre e esclarecido, não
podem indicar ou sugerir a abdicação, por parte do participante da
pesquisa, dos seus direitos, ou a isenção do investigador, da instituição, do
patrocinador ou de seus agentes das responsabilidades relativas aos danos
ao participante.
§ 4º O investigador ou o profissional por ele designado deve
informar de forma completa ao participante da pesquisa ou ao seu
representante legal os aspectos relevantes da pesquisa, inclusive a
aprovação do CEP.
§ 5º Caso o participante da pesquisa ou seu representante legal
não seja capaz de ler, uma testemunha imparcial deve estar presente
durante todo o processo de esclarecimento e, após o consentimento verbal
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do participante ou de seu representante legal quanto à participação na
pesquisa, assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.
§ 6º A inclusão em pesquisa na situação de emergência e sem
consentimento prévio seguirá o disposto no protocolo aprovado, impondose informar ao participante da pesquisa ou ao seu representante legal na
primeira oportunidade possível e a coletar a decisão quanto à sua
permanência na pesquisa.
§ 7º O consentimento do participante da pesquisa poderá ser
retirado a qualquer tempo, independentemente de justificativa, sem que
sobre ele recaia nenhum ônus ou prejuízo.
§ 8º Nos casos de ser impossível a obtenção do termo de
consentimento livre e esclarecido ou quando essa obtenção implicar riscos
substanciais à privacidade e à confidencialidade dos dados do participante
ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e participante, a dispensa
do termo deve ser solicitada, e devidamente justificada, pelo pesquisador
ao CEP, sem prejuízo do processo de esclarecimento do participante da
pesquisa.
Art. 19. A pesquisa será conduzida de forma a garantir o
anonimato e a privacidade do participante de pesquisa, bem como o sigilo
das informações.
Art. 20. É vedada a remuneração do participante de pesquisa
ou a concessão de qualquer tipo de vantagem por sua participação em
pesquisa clínica.
§ 1º Não configuram remuneração ou vantagem para o
participante da pesquisa:
I – o ressarcimento de despesas com transporte ou alimentação
ou o provimento material prévio;
II – outros tipos de ressarcimento necessários, segundo o
protocolo da pesquisa.
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§ 2º Excetua-se do caput a participação de indivíduos
saudáveis em ensaios clínicos de fase I, quando não houver benefícios
terapêuticos diretos aos participantes de pesquisa, observadas as seguintes
condições:
I – o indivíduo integra cadastro nacional de participantes de
pesquisas de fase I, na forma do regulamento;
II – o indivíduo não participa, simultaneamente, de mais de
uma pesquisa;
III – em caso de pesquisa para avaliação da dose máxima
tolerada ou para avaliação da biodisponibilidade e bioequivalência, a
observância do prazo mínimo de seis meses da data de encerramento da
participação do indivíduo na pesquisa, antes que possa ser incluído em
novo ensaio clínico.
Art. 21. Nos ensaios clínicos, tão logo constatada a
superioridade significativa da intervenção experimental sobre o produto de
comparação ou placebo, o pesquisador responsável avaliará a necessidade
de adequar ou suspender o estudo em curso, atendendo ao melhor interesse
do participante da pesquisa.
Art. 22. O participante será indenizado por eventuais danos
sofridos em decorrência da pesquisa clínica e receberá a assistência à saúde
necessária relacionada a tais danos.
Parágrafo único. É de responsabilidade do patrocinador a
indenização e a assistência previstas no caput.
Seção II
Da Proteção dos Participantes Vulneráveis
Art. 23. Além do disposto nos arts. 18, 19, 20 e 22, a
participação em pesquisa clínica de criança ou adolescente ou de pessoa
adulta incapaz de expressar validamente a própria vontade, ainda que
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circunstancialmente, fica condicionada ao atendimento das seguintes
condições:
I – existir termo de consentimento livre e esclarecido assinado
pelos pais da criança ou do adolescente, pelo cônjuge da pessoa adulta ou
por representante legal ou constituído judicialmente, observadas as
disposições do art. 18;
II – ser a pesquisa essencial para a população representada
pelo participante da pesquisa e não ser possível obter dados de validade
comparável mediante a participação de indivíduos adultos e capazes de dar
o seu consentimento ou pelo emprego de outros métodos de investigação;
III – não estar o participante da pesquisa em situação de
acolhimento institucional.
Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput não elimina a
necessidade de prestar informações ao participante da pesquisa, quando
possível e na medida de sua capacidade de compreensão, respeitando-se a
sua decisão de participação, expressa mediante um termo de assentimento,
sempre que tiver condições de avaliar e decidir sobre as informações
recebidas.
Art. 24. O ensaio clínico com mulheres grávidas será
precedido por pesquisa semelhante com mulheres fora do período
gestacional, exceto quando a gestação for o objeto fundamental da pesquisa
e, em qualquer caso, desde que acarrete risco previsível mínimo à saúde da
gestante e do nascituro.
CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES DO PATROCINADOR E DO
INVESTIGADOR
Art. 25. Constituem responsabilidades do patrocinador:
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I – a implementação e a manutenção da garantia de qualidade e
dos sistemas de controle de qualidade, com base nos POP, a fim de garantir
que a pesquisa seja conduzida e os dados sejam gerados, documentados e
relatados em observância ao protocolo, à boa prática clínica e às exigências
do regulamento;
II – o estabelecimento do contrato entre as partes envolvidas
na pesquisa;
III – o controle de qualidade de cada estágio de tratamento dos
dados, visando a garantir a confiabilidade e o correto processamento;
IV – a manutenção da qualidade e da integridade dos dados da
pesquisa, ainda que tenha transferido algumas ou todas as suas obrigações e
funções a ela relacionadas para uma ORPC;
V – a seleção dos investigadores e das instituições executoras
da pesquisa, considerando a devida qualificação necessária para a condução
e supervisão dela;
VI – a garantia dos recursos adequados para a condução da
pesquisa;
VII – a indicação do médico investigador ou subinvestigador,
ou odontólogo, conforme o caso, para ser o responsável, respectivamente,
pelas decisões médicas ou odontológicas relacionadas à pesquisa, quando
se tratar de ensaio clínico;
VIII – a verificação de que o participante da pesquisa tenha
autorizado o acesso direto a seus registros médicos originais, para fins de
monitoramento, auditoria, revisão pelo CEP ou instância nacional de ética
de pesquisa clínica e inspeção da autoridade sanitária;
IX – a pronta notificação ao investigador, instituição
executora, CEP, instância nacional de ética de pesquisa clínica e autoridade
sanitária sobre descobertas que possam afetar adversamente a segurança do
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participante da pesquisa, comprometer a condução da pesquisa ou afetar a
aprovação concedida pelo CEP;
X – a expedição de relatório sobre as reações adversas ao
medicamento ou produto sob investigação consideradas graves ou
inesperadas, dando conhecimento aos investigadores, instituições
envolvidas, CEP, instância nacional de ética de pesquisa clínica e
autoridade sanitária;
XI– a seleção e a capacitação dos monitores e auditores;
XII – o monitoramento adequado da pesquisa;
XIII – a pronta comunicação aos investigadores, instituição
executora, CEP, instância nacional de ética de pesquisa clínica e autoridade
sanitária, das razões da suspensão ou do término prematuro da pesquisa,
quando for o caso;
XIV – a indenização e a assistência à saúde do participante da
pesquisa por eventuais danos sofridos em decorrência de sua participação
na pesquisa clínica.
§ 1º Aplicam-se às
patrocinador dispostas no caput.

ORPC as

responsabilidades do

§ 2º A critério do patrocinador, poderá ser constituído um
comitê independente de monitoramento para assessorar a condução e a
avaliação periódica da pesquisa clínica.
Art. 26. São responsabilidades do investigador:
I – ter e comprovar qualificação e experiência necessárias para
assumir a responsabilidade pela adequada condução da pesquisa;
II – ter conhecimento e obedecer às normas de boas práticas
clínicas e às exigências regulatórias;
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III – submeter a documentação da pesquisa à aprovação do
CEP, inclusive as eventuais emendas;
IV – selecionar pessoas qualificadas para o desempenho das
tarefas relacionadas à pesquisa;
V – assegurar, quando se tratar de ensaio clínico, o
acompanhamento clínico dos participantes de pesquisa durante a condução
do estudo e após o seu término, pelo prazo e nas condições definidos no
protocolo aprovado pelo CEP;
VI – conduzir a pesquisa em observância ao protocolo
aprovado pelo CEP;
VII – disponibilizar, quando solicitado, o acesso direto aos
registros e documentos da pesquisa para o monitor, auditor, CEP, instância
nacional de ética de pesquisa clínica e autoridade sanitária;
VIII – permitir o monitoramento e a auditoria da pesquisa pelo
patrocinador, bem como as inspeções da autoridade sanitária, da instância
nacional de ética de pesquisa clínica e do CEP que a tenha aprovado;
IX – apresentar os relatórios parciais e os resumos escritos da
pesquisa, anualmente, ou sempre que solicitado, ao CEP que a tenha
analisado;
X – comunicar prontamente ao patrocinador, à autoridade
sanitária, à instância nacional de ética de pesquisa clínica e ao CEP todos
os eventos adversos graves ou inesperados;
XI – manter armazenados, em meio físico ou digital e sob a
sua guarda, os dados e documentos essenciais da pesquisa por até cinco
anos após o término ou descontinuação formal do estudo;
XII – assegurar os direitos e zelar pelo bem-estar e pela
segurança dos participantes da pesquisa.
CAPÍTULO V
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DA FABRICAÇÃO, DA IMPORTAÇÃO E DO USO DE
MEDICAMENTOS, PRODUTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS
EXPERIMENTAIS E PLACEBO
Art. 27. Para fins de ensaio clínico, a importação, a fabricação
e o uso de medicamentos, produtos e dispositivos médicos experimentais
devem ser autorizados pela autoridade sanitária, nos termos do
regulamento.
Parágrafo único. O uso dos produtos especificados no caput
deve ser feito na forma autorizada pelo CEP, de acordo como o protocolo
da pesquisa aprovado.
Art. 28. Os medicamentos, produtos e dispositivos médicos
experimentais serão acondicionados, armazenados e descartados nos
termos do regulamento.
Art. 29. A utilização exclusiva de placebo só é admitida
quando inexistirem métodos comprovados de profilaxia, diagnóstico ou
tratamento para a doença objeto da pesquisa clínica, conforme o caso, e
desde que os riscos ou os danos decorrentes do uso de placebo não superem
os benefícios da participação na pesquisa.
Parágrafo único. Em caso de uso de placebo combinado a
outro método de profilaxia, diagnóstico ou tratamento, o participante da
pesquisa não pode ser privado de receber o tratamento ou procedimento
que seria habitualmente realizado na prática clínica.
CAPÍTULO VI
DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PÓS-ENSAIO CLÍNICO
Art. 30. Ao término da pesquisa, o patrocinador garantirá aos
participantes o fornecimento gratuito, e por tempo indeterminado, de
medicamento experimental que tenha apresentado maior eficácia
terapêutica e relação risco/benefício mais favorável que o tratamento de
comparação, sempre que o medicamento experimental for considerado pelo
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médico do estudo como a melhor terapêutica para a condição clínica do
participante da pesquisa, podendo esse fornecimento ser interrompido
apenas nas seguintes situações:
I – decisão do próprio participante da pesquisa ou, quando este
não puder expressar validamente sua vontade, pelos sujeitos especificados
no art. 23, I, desta Lei;
II – cura da doença ou do agravo à saúde alvos da pesquisa,
comprovado por laudo do médico assistente do participante da pesquisa;
III – quando o emprego do medicamento não trouxer benefício
ao participante da pesquisa, considerando-se a relação risco/benefício fora
do contexto da pesquisa clínica, devidamente documentado pelo médico
assistente do participante da pesquisa;
IV – quando houver reação adversa que, a critério do médico
assistente, inviabilize a continuidade do tratamento, mesmo diante de
eventuais benefícios;
V – impossibilidade de obtenção ou fabricação, por questões
técnicas ou de segurança, devidamente justificadas;
VI – após dois anos em que o medicamento estiver sendo
regularmente comercializado no País;
VII – quando o medicamento estiver sendo fornecido
gratuitamente pelo sistema público de saúde ou por outro meio.
§ 1º O acesso ao medicamento experimental especificado no
caput também será garantido no intervalo entre o término da participação
individual e o final do estudo, de acordo com análise devidamente
justificada do médico do estudo.
§ 2º O uso de medicamento experimental fora do contexto do
ensaio clínico, conforme disposto no caput, obedecerá às normas
estabelecidas no regulamento.
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§ 3º Para atender ao disposto no caput, a importação e a
dispensação de medicamento experimental para uso fora do contexto da
pesquisa clínica devem ser previamente autorizadas pela autoridade
sanitária competente, nos termos do regulamento.
Art. 31. Aplicam-se aos produtos e dispositivos médicos
experimentais objeto de pesquisa clínica as disposições do art. 30.
CAPÍTULO VII
DA UTILIZAÇÃO E DO ARMAZENAMENTO DE DADOS E
MATERIAL BIOLÓGICO
Art. 32. O material biológico e os dados obtidos na pesquisa
clínica serão utilizados exclusivamente para a finalidade prevista no
respectivo protocolo, exceto quando, no termo de consentimento livre e
esclarecido, for concedida autorização expressa para que eles possam ser
utilizados em pesquisas futuras, para fins exclusivamente científicos, e
desde que observadas as disposições desta Lei e do regulamento.
Art. 33. Os materiais biológicos humanos serão armazenados,
de acordo com o regulamento, em biorrepositórios da instituição executora
da pesquisa, sob a responsabilidade institucional e sob o gerenciamento do
pesquisador principal, enquanto a pesquisa estiver em execução.
§ 1º Excetuam-se da exigência do caput os materiais
perecíveis cujo armazenamento seja inviável.
§ 2º Após o término da pesquisa, o armazenamento e o
gerenciamento dos materiais biológicos referidos no caput serão de
responsabilidade da instituição e do pesquisador, se houver continuidade do
armazenamento em biorrepositório, ou poderão ser transferidos para
biobanco credenciado pela instância nacional de ética em pesquisa.
§3º O envio e o armazenamento de material biológico humano
para centro de estudo localizado fora do País é da responsabilidade do
patrocinador, observadas as seguintes condições:
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I – observância da legislação sanitária nacional e internacional
sobre remessa e armazenamento de material biológico;
II – garantia de acesso e utilização dos materiais biológicos e
dados, para fins científicos, aos pesquisadores e instituições nacionais;
III – observância da legislação nacional, especialmente no
tocante à vedação de patenteamento e comercialização de material
biológico.
Art. 34. Os dados coletados serão armazenados pela
instituição executora da pesquisa, sob a responsabilidade do investigador
principal, pelo prazo mínimo de cinco anos após o término ou
descontinuidade do estudo.
§ 1º O armazenamento de dados em centro de estudo
localizado fora do País é da responsabilidade do patrocinador.
§ 2º A alteração do prazo de armazenamento dos dados
estabelecido no caput pode ser autorizada pelo CEP, mediante solicitação
do investigador principal.
Art. 35. A concordância do participante da pesquisa com a
coleta, o depósito, o armazenamento, a utilização, o descarte de seu
material biológico, bem como com o envio de seu material biológico e de
seus dados para centro de estudo localizado fora do País, será formalizada
por meio do termo de consentimento livre e esclarecido.
Parágrafo único. O participante da pesquisa, ou seu
representante legal, a qualquer tempo e sem quaisquer ônus ou prejuízos,
pode retirar o consentimento de armazenamento e utilização de seu
material biológico, além de solicitar a retirada de seus dados genéticos de
bancos onde eles se encontrem armazenados.
Art. 36. O local onde ocorre a utilização e o armazenamento
do material biológico contará com sistema de segurança que garanta o
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sigilo da identidade do participante da pesquisa e a confidencialidade dos
dados.
Art. 37. Os estudos com materiais biológicos de origem
humana devem evitar a discriminação e estigmatização de pessoa, família
ou grupo, quaisquer que sejam os benefícios auferidos com a pesquisa.
CAPÍTULO VIII
DA PUBLICIDADE, DA TRANSPARÊNCIA E DO
MONITORAMENTO DA PESQUISA CLÍNICA
Art. 38. A pesquisa clínica será registrada junto à instância
nacional de ética de pesquisa clínica e terá seus dados atualizados em sítio
eletrônico de acesso público, nos termos do regulamento.
Art. 39. O investigador principal enviará anualmente relatório
sobre o andamento da pesquisa ao CEP que a tenha aprovado.
Art. 40. O investigador principal encaminhará os resultados da
pesquisa para publicação em veículo de divulgação científica ou no sítio
eletrônico de que trata o art. 38.
§ 1º O investigador principal encaminhará, ao CEP, os
resumos das publicações e seus dados bibliográficos, para que sejam
disponibilizados no sítio eletrônico de que trata o art. 38.
§ 2º Os participantes da pesquisa serão comunicados, pelo
investigador principal, mediante o emprego de meios adequados e em
linguagem clara e acessível para leigos, dos resultados da pesquisa de que
tenham participado.
Art. 41. As reações ou eventos adversos ocorridos durante a
pesquisa clínica são de comunicação obrigatória à instância nacional de
ética de pesquisa clínica e ao CEP que tenha aprovado a pesquisa.
Parágrafo único. Em caso de ensaios clínicos com finalidade
de registro de produtos sujeitos a avaliação sanitária, as reações ou os
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eventos adversos ocorridos durante a condução desses estudos devem ser
comunicados também à autoridade sanitária.
Art. 42. As violações do protocolo de pesquisa são de
comunicação obrigatória à instância nacional de ética de pesquisa clínica e
ao CEP que tenha aprovado a pesquisa.
Art. 43. A descontinuidade de pesquisa clínica em andamento,
em caráter temporário ou definitivo, é de comunicação obrigatória ao CEP
que a aprovou, devendo o investigador principal apresentar, junto com a
notificação da descontinuidade, as justificativas técnico-científicas que
embasaram a decisão, além de entregar àquele colegiado, no prazo de trinta
dias, relatório circunstanciado com os resultados obtidos até o momento da
interrupção.
§ 1º Em caso de ensaio clínico, além da documentação
especificada no caput, o pesquisador principal apresentará um plano de
acompanhamento dos participantes da pesquisa.
§ 2º A descontinuidade de pesquisa clínica por motivos não
relevantes, de acordo com a avaliação do CEP competente, é considerada
infração ética e sujeitará o infrator às sanções previstas no art. 44.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 44. Conduzir pesquisa clínica com seres humanos em
desconformidade com o disposto nesta Lei constitui infração ética e sujeita
o infrator às sanções disciplinares previstas na legislação do conselho
profissional ao qual é vinculado, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções
disciplinares dispostas no caput, os conselhos profissionais competentes
serão notificados, pelo CEP ou pela instância nacional de ética de pesquisa
clínica, da infração ética cometida.
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Art. 45. A inobservância do disposto no art. 27, caput; art. 28;
art. 30, §§ 2º e 3º; art. 33, caput, § 2º, e incisos I e III do § 3º; e parágrafo
único do art. 41 constitui infração sanitária, sujeitando o infrator às
penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Art. 46. Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e
oitenta dias de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, em 30 de novembro de 2016.
Senador EDISON LOBÃO, Presidente
Senador OTTO ALENCAR, Relator
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COMPLEMENTAÇÃO DO PARECER
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, em
decisão terminativa, sobre as Emendas nos 26-S a
37-S, da Senadora Vanessa Grazziotin, e as
Emendas nos 38-S a 42-S, do Senador Flexa
Ribeiro, apresentadas, em turno suplementar, ao
Projeto de Lei do Senado nº 200, de 2015, da
Senadora Ana Amélia, do Senador Waldemir
Moka e do Senador Walter Pinheiro, que dispõe
sobre a pesquisa clínica.

Relator: Senador OTTO ALENCAR

I – RELATÓRIO
Vêm ao exame desta Comissão de Assuntos Sociais as Emendas
nos 26-S a 37-S, da Senadora Vanessa Grazziotin, e as Emendas nos 38-S a
42-S, do Senador Flexa Ribeiro, oferecidas ao Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado (PLS) nº 200, de 2015, que dispõe sobre a pesquisa clínica,
aprovado por esta Comissão em 30 de novembro de 2016.
Por força do disposto nos arts. 92 e 282 do Regimento Interno
desta Casa, ocorre a apreciação do Substitutivo em turno suplementar.
O art. 2º do Substitutivo é alvo de duas emendas: i) Emenda nº
26-S, que visa a alterar o inciso XXV daquele dispositivo e acrescer-lhe novo
inciso, para determinar que a instância nacional de ética de pesquisa clínica
fique vinculada ao Conselho Nacional de Saúde e para definir a Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP); e ii) Emenda nº 27-S, que inclui
novo inciso para definir o termo “ressarcimento”.
A Emenda nº 28-S altera a redação do inciso III do § 2º do art.
9º para determinar que os representantes dos usuários no comitê de ética
(CEP) devem, preferencialmente, ser definidos pelos conselhos de saúde.
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A Emenda nº 29-S dá nova redação ao § 7º do art. 14 do
Substitutivo para determinar que os CEPs de todas as instituições
participantes da pesquisa “têm a prerrogativa de aprovar, ou não, o protocolo
em suas instituições”.
O parágrafo único do art. 29 do Substitutivo é alvo da Emenda
nº 30-S, a qual determina que, “em caso de uso de placebo combinado a outro
método de profilaxia, diagnóstico ou tratamento, o participante da pesquisa
não pode ser privado de receber o melhor tratamento ou procedimento que
seria realizado na prática clínica”.
A Emenda nº 31-S suprime os incisos VI e VII do art. 30, os
quais tratam, respectivamente, de situações que justificam a interrupção da
obrigatoriedade do patrocinador da pesquisa em fornecer gratuitamente o
medicamento experimental ao participante da pesquisa: i) após dois anos em
que o medicamento estiver sendo regularmente comercializado no País; e ii)
quando o medicamento estiver sendo fornecido gratuitamente pelo sistema
público de saúde ou por outro meio.
Já o caput do art. 30 é alterado pela Emenda nº 32-S, a qual
pretende explicitar que a obrigatoriedade do patrocinador em fornecer
gratuitamente o medicamento experimental após o término do estudo
abrange tanto os participantes do grupo experimental quanto os do grupo
controle.
A Emenda nº 33-S altera o art. 32 para excluir a possibilidade,
constante do texto original, de que o material biológico e os dados obtidos
na pesquisa clínica possam ser utilizados em pesquisas futuras, para fins
exclusivamente científicos, quando, no termo de consentimento livre e
esclarecido, for concedida autorização expressa para isso.
A Emenda nº 34-S visa a alterar os §§ 2º e 3º do art. 33. A
alteração pretendida do § 2º é no sentido de determinar que, após o término
do estudo, se o material biológico continuar a ser armazenado em
biorrepositório, a responsabilidade sobre o material é da instituição e o seu
gerenciamento fica a cargo do pesquisador, caso contrário, se o material for
transferido para biobanco, tanto a responsabilidade quanto o gerenciamento
ficam a cargo da instituição que abriga o biobanco.
Já a alteração do § 3º do art. 33 objetiva incluir o investigador
como responsável pelo envio e armazenamento do material biológico e das
informações associadas para centro de estudo localizado fora do País.
ad2016-10454
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A Emenda nº 35-S também incide sobre o art. 33, para alterar a
redação do caput e para incluir um novo parágrafo, o § 4º. Segundo a
proposta da emenda, o caput passa a determinar, genericamente, que os
materiais humanos serão armazenados em biorrepositórios ou em biobancos
das instituições envolvidas. O novo § 4º visa a “garantir a continuidade da
aprovação e do funcionamento dos biobancos já constituídos e registrados
segundo as normatizações anteriores”.
A Emenda nº 36-S dá nova redação ao § 1º do art. 34 do
Substitutivo, para determinar que o armazenamento de dados em centro de
estudo localizado fora do País é também da responsabilidade do
investigador.
A última emenda proposta pela Senadora Vanessa Grazziotin –
Emenda nº 37-S – visa a incluir novo artigo ao Capítulo VII do Substitutivo,
com o seguinte texto: “Além das exigências contidas nesta Lei, faz-se
necessária observância às demais normativas brasileiras sobre
armazenamento e utilização de material biológico humano em pesquisas”.
Já as cinco emendas propostas pelo Senador Flexa Ribeiro têm
o seguinte teor:
 Emendas nos 38-S e 41-S: alteram, respectivamente, o inciso XI do art.
26 e o caput do art. 34, para padronizar em cinco anos o prazo pelo
qual os dados e documentos essenciais da pesquisa devem ser
armazenados.
 Emenda 39-S: altera o parágrafo único do art. 29, para determinar que
o tratamento de comparação seja “o melhor tratamento ou
procedimento que seria habitualmente realizado na prática clínica”.
 Emendas nos 40-S e 42-S: suprimem, respectivamente, os incisos VI e
VII do art. 30.
II – ANÁLISE
Nos termos do § 2º do art. 282 do Regimento Interno do Senado
Federal é possível a apresentação de emendas ao Substitutivo até o
encerramento da discussão da matéria, vedada a apresentação de novo
substitutivo integral.

ad2016-10454
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A Emenda nº 29-S mantém a sistemática atual de múltiplas
análises éticas, em diferentes CEPs, no caso de estudos multicêntricos. Esse
modelo oferece desvantagens em relação ao proposto no Substitutivo, como
a menor agilidade e maior complexidade do processo, pois o trabalho de
análise será multiplicado pelo número de centros participantes, o que tem
sido sinalizado como um problema para o desenvolvimento das pesquisas
clínicas no País. Não concordamos com a proposta contida na emenda e,
portanto, ela não será acatada.
As Emendas nos 30-S e 39-S têm o mesmo objetivo, qual seja o
de garantir que, em caso de estudos com uso não exclusivo de placebo, que
o tratamento de comparação garanta ao participante o melhor tratamento que
seria habitualmente realizado na prática clínica. Cremos que essa proposta
aprimora o texto do dispositivo, pois ela assegura maior proteção ao sujeito
da pesquisa. Optamos por acatar o texto oferecido pelo Senador Flexa
Ribeiro – Emenda nº 39-S –, por entendermos ser mais adequado do ponto
de vista redacional.
As Emendas nos 31-S, 40-S e 42-S suprimem os incisos VI e VII
do caput do art. 30, os quais constituem previsões sobre a situações que
ensejam a interrupção da obrigatoriedade de o patrocinador fornecer
gratuitamente o medicamento experimental para os participantes, após o
término da pesquisa, quais sejam: i) após dois anos em que o medicamento
estiver sendo regularmente comercializado no País; e ii) quando o
medicamento estiver sendo fornecido gratuitamente pelo sistema público de
saúde ou por outro meio. A supressão do inciso VI irá manter a situação
atual, em que há exigência de que o patrocinador forneça de forma gratuita
e indefinida, para sempre, o medicamento aos participantes e que, de acordo
com grande parte dos pesquisadores nacionais, tem deixado o Brasil à
margem de muitas pesquisas que poderiam ser realizadas aqui. Já o inciso
VII irá ensejar a judicialização, por isso a sua supressão.
Se, de um lado, a medida proposta pelas emendas poderá
beneficiar aquelas pessoas que participam de pesquisas, de outro lado, ela
deixará de beneficiar milhares de outros pacientes que não participarão de
pesquisas clínicas que seriam do seu interesse pelo motivo de que elas não
serão realizadas no País, em grande medida, pela exigência de que o
patrocinador tenha a obrigação, que não cessa nunca, de fornecer
gratuitamente o medicamento aos participantes.
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A nosso ver, a alternativa proposta pelo Substitutivo é mais
equilibrada e não deixa de conferir a devida proteção ao sujeito da pesquisa;
deve, portanto, ser mantida.
Sobre a Emenda nº 32-S, julgamos que ela é despicienda, pois,
em todo o texto do projeto, quando se fala em participantes da pesquisa isso
se refere tanto aos participantes do grupo experimental como os do grupo
controle. Portanto, não procede a afirmação de que apenas os participantes
da pesquisa do grupo experimental farão jus ao medicamento após o término
do estudo. Caso o medicamento experimental tenha apresentado melhores
benefícios que o medicamento padrão, todos os participantes terão direito a
recebê-lo gratuitamente após o término do estudo, e não apenas aqueles que
fizeram uso dele durante a investigação. Assim, a emenda não será acatada,
por ser desnecessária.
A Emenda nº 33-S altera o texto do caput do art. 32, que trata
do uso de material biológico e dos dados da pesquisa em conformidade com
o termo de consentimento. A emenda visa a eliminar a possibilidade de uso
do material armazenado em pesquisas futuras, mesmo quando esse uso for
expressamente autorizado pelo participante no termo de consentimento livre
e esclarecido. Cremos que o texto do Substitutivo está adequado e não deve
ser alterado.
As Emendas nos 34-S e 35-S tratam do armazenamento do
material biológico humano em biorrepositórios e biobancos; a Emenda nº
36-S atribui ao investigador a responsabilidade pelo armazenamento dos
dados em centros de estudo fora do País; e a Emenda nº 37-S determina que
é obrigatória a observância às demais normas brasileiras sobre
armazenamento e utilização de material biológico humano em pesquisas. A
nosso ver, as emendas não contribuem para o aprimoramento do texto do
Substitutivo e, portanto, não devem ser acatadas.
Especificamente em relação ao teor da Emenda nº 37-S e do §
4º do art. 33, que a Emenda nº 35-S pretende incluir, além de serem
incorretos do ponto de vista da técnica legislativa, são desnecessários, pois,
até que novas normas sejam editadas e revoguem as normas infralegais do
Ministério da Saúde vigentes, essas, naquilo em que não contrariarem a lei,
continuam válidas e devem ser observadas. Isso vale não só para o uso e
armazenamento de material biológico humano em pesquisas, mas para todas
as questões de ética em pesquisa clínica.
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As Emendas nos 38-S e 41-S tratam de padronizar o prazo pelo
qual os dados e os materiais coletados devam permanecer armazenados após
o término da pesquisa. Cremos que elas aperfeiçoam o texto do Substitutivo
e devam ser acatadas.
III – VOTO
Do exposto, o voto é pela rejeição das Emendas nos 26-S a 37S e 40-S, e pela aprovação das Emendas nos 38-S, 39-S, 41-S e 42-S.

Sala da Comissão,
, Presidente

, Relator
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4. ROSE DE FREITAS (PMDB)
5. MARTA SUPLICY (PMDB)

SUPLENTES – Bloco Parlamentar da Resistência
Democrática
(PDT, PT)
1. PASTOR VALADARES (PDT)
2. GLEISI HOFFMANN (PT)

ABSTENÇÃO

ABSTENÇÃO

ABSTENÇÃO

ABSTENÇÃO

ABSTENÇÃO
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OBS: COMPETE AO PRESIDENTE DESEMPATAR AS VOTAÇÕES QUANDO OSTENSIVAS (RISF, art. 89, XI)

ANEXO II, ALA SENADOR ALEXANDRE COSTA, PLENÁRIO Nº 9, EM 14/12/2016

Quórum: 15
Votação: TOTAL 14
SIM 1
* Presidente não votou

LÚCIA VÂNIA (PSB)
TITULARES – Bloco Moderador
(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
MARCELO CRIVELLA (PRB)
ELMANO FÉRRER (PTB)
EDUARDO AMORIM (PSC)

VAGO
DALIRIO BEBER (PSDB)
FLEXA RIBEIRO (PSDB)
TITULARES – Bloco Parlamentar Socialismo e
Democracia
(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
LÍDICE DA MATA (PSB)

SIM

SIM

SIM

Dezembro de 2016

OTTO ALENCAR (PSD)(RELATOR)
TITULARES – Bloco Social Democrata
(PSDB, PV, DEM)
VAGO

PAULO PAIM (PT)
REGINA SOUSA (PT)
ÂNGELA PORTELA (PT)
ANA AMÉLIA (PP)
TITULARES – Maioria
(PMDB)
JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB)
SÉRGIO PETECÃO (PSD)
WALDEMIR MOKA (PMDB)
DÁRIO BERGER (PMDB)
EDISON LOBÃO (PMDB)

TITULARES – Bloco Parlamentar da Resistência
Democrática
(PDT, PT)
HUMBERTO COSTA (PT)
PAULO ROCHA (PT)

LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL – Emendas nº 26-S a 37-S, e 40-S ao Substitutivo ao PLS 200/2015.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 200, DE 2015

Dispõe sobre a pesquisa clínica com seres
humanos e sobre o Sistema Nacional de Ética em
Pesquisa Clínica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre princípios, diretrizes e regras
para a condução de pesquisas clínicas em seres humanos por instituições
públicas ou privadas e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa
Clínica.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes
definições:
I ‒ acesso direto: permissão que agentes e instituições
autorizados nos termos desta Lei têm para examinar, analisar, verificar e
reproduzir registros e relatórios de uma pesquisa clínica, mediante o
compromisso de respeito ao sigilo e à confidencialidade dos dados a que
tiverem acesso;
II ‒ assentimento: anuência da criança, do adolescente ou do
indivíduo legalmente incapaz, em participar voluntariamente de estudo
científico, após ter sido informado e esclarecido sobre todos os aspectos
relevantes sobre sua participação, na medida de sua capacidade de
compreensão e de acordo com as suas singularidades;
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As Emendas nos 26-S a 42-S atendem aos requisitos formais e
materiais para a apresentação de emendas e também aos critérios de
constitucionalidade e juridicidade.
A Emenda nº 26-S propõe que seja mantida a atual estrutura do
sistema de ética em pesquisa, ao determinar que ele seja coordenado pelo
Conselho Nacional de Saúde (CNS), por intermédio da Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa (CONEP). Esse foi um tema bastante debatido ao longo
da tramitação do projeto pelas comissões, tendo-se evidenciado que grande
parte da comunidade científica nacional não concorda com a atual
configuração do sistema de regulação ética em pesquisa. A falta de estrutura
do Conselho Nacional de Saúde para assumir as funções de regulação e
fiscalização ética das pesquisas clínicas no País, além dos graves problemas
apontados da atual configuração do sistema, que o tornam lento e
burocrático, têm sugerido a necessidade de mudanças estruturais.
Sobre a proposta contida no Substitutivo de que a instância
nacional de ética em pesquisa esteja vincula ao Ministério da Saúde, sob a
coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
(SCTIE), ao invés da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP),
não procede a afirmação feita na justificação da emenda de que isso irá
eliminar a participação de representantes dos usuários e a participação
popular. Essa participação está garantida em dispositivos específicos do
Substitutivo, independentemente de qual será a vinculação institucional da
instância nacional de ética em pesquisa. Ademais, a proposta contida no
Substitutivo aprovado conta com a concordância do Poder Executivo e de
grande parte da comunidade científica médica brasileira. Portanto, a emenda
não será acatada.
Com relação à Emenda nº 27-S, cremos que a proposta de
definir em lei o significado do termo "ressarcimento" não seja necessária,
pois o termo é amplamente empregado na linguagem jurídica, não ensejando
dúvidas quanto ao seu significado.
A proposta contida na Emenda nº 28-S, de atribuir aos
conselhos de saúde a indicação dos representantes dos usuários para
participarem dos comitês de ética, não nos parece a mais adequada, pois
imprime um viés mais centralizador e político nas indicações. A ideia
subjacente ao texto do Substitutivo busca dar espaço à atuação local,
comunitária, de quem é efetivamente atendido pela instituição. Portanto, não
concordamos com a emenda.
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III – auditoria: exame sistemático e independente das
atividades e dos documentos relacionados à pesquisa clínica, destinado a
determinar a sua adequação ao protocolo da pesquisa, aos procedimentos
operacionais padronizados do patrocinador, às boas práticas clínicas e às
demais exigências do regulamento;
IV – autoridade sanitária: entidade que detém a competência
para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam
risco à saúde, nos termos estabelecidos pelo art. 8º da Lei nº 9.782, de 26
de janeiro de 1999;
V – biobanco: coleção organizada, sem fins comerciais, de
material biológico humano e informações associadas, coletado e
armazenado para fins de pesquisa clínica, conforme regulamento ou
normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade e
gerenciamento institucional;
VI – biorrepositório: coleção organizada, sem fins comerciais,
de material biológico humano e informações associadas, coletado e
armazenado para fins de pesquisa clínica, conforme regulamento ou
normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, que, durante o período
de execução de um projeto de pesquisa específico, está sob
responsabilidade institucional e sob gerenciamento do pesquisador;
VII ‒ boas práticas clínicas: padrão definido em regulamento
para planejamento, condução, desempenho, monitoramento, auditoria,
registro, análise e relato de ensaios clínicos, com vistas a assegurar a
credibilidade e a validade dos dados e dos resultados, bem como a proteção
dos direitos, da integridade e do sigilo da identidade dos participantes da
pesquisa;
VIII ‒ brochura do investigador: compilação de dados clínicos
e não clínicos acerca do produto sob investigação relevantes para a
pesquisa;
IX ‒ centro de estudo: local onde as atividades relacionadas à
pesquisa são conduzidas;

ad-sj2016-08500

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

757

48

X ‒ comitê de ética em pesquisa (CEP): colegiado vinculado a
instituição pública ou privada que realiza pesquisa clínica, de composição
interdisciplinar, que atua de forma independente para assegurar a proteção
dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes da pesquisa
clínica, mediante a análise ética dos protocolos de pesquisa;
XI – comitê de ética em pesquisa credenciado: colegiado
definido no inciso X que tenha sido credenciado, na forma do regulamento,
pela instância nacional de ética de pesquisa clínica prevista no inciso
XXIV, para análise das pesquisas de risco baixo e moderado;
XII – comitê de ética em pesquisa acreditado: colegiado
definido no inciso X que, além de ter sido credenciado, tenha sido
acreditado, na forma do regulamento, pela instância nacional de ética de
pesquisa clínica prevista no inciso XXIV, para análise das pesquisas
clínicas de risco elevado, podendo ainda realizar análise das pesquisas de
risco baixo ou moderado;
XIII ‒ consentimento livre e esclarecido: processo pelo qual o
indivíduo confirma, mediante a assinatura de termo, sua disposição de
participar voluntariamente de estudo científico, após ter sido informado e
esclarecido sobre todos os aspectos relevantes para a tomada de decisão
sobre sua participação;
XIV ‒ contrato de pesquisa clínica: acordo escrito,
estabelecido entre duas ou mais partes, que rege os aspectos da pesquisa
clínica relativos aos direitos e às obrigações e, quando for o caso, aos
aspectos financeiros, firmado em estrita observância ao protocolo da
pesquisa;
XV ‒ dados de origem: toda informação contida em registros
originais e em cópias autenticadas de registros originais dos achados
clínicos, de observações ou de outras atividades ocorridas durante a
pesquisa clínica, necessária para a reconstrução e a avaliação da pesquisa;
XVI – dispositivo médico: configuram os produtos para a
saúde assim definidos:
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a) produto médico: produto para a saúde, tal como
equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação
médica, odontológica, laboratorial ou estética, destinado à prevenção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza
meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar a sua
principal função em seres humanos, podendo, entretanto, ser auxiliado em
suas funções por tais meios;
b) produtos diagnósticos de uso in vitro: reagentes, padrões,
calibradores, controles, materiais, artigos e instrumentos, junto com as
instruções para seu uso, que contribuem para realizar uma determinação
qualitativa, quantitativa ou semiquantitativa de uma amostra proveniente do
corpo humano e que não estejam destinados a cumprir alguma função
anatômica, física ou terapêutica, que não sejam ingeridos, injetados ou
inoculados em seres humanos e que são utilizados unicamente para prover
informação sobre amostras obtidas do organismo humano;
XVII ‒ dispositivo médico experimental: dispositivo médico
utilizado em ensaio clínico, ainda não regularizado ou que está sendo
testado para indicações de uso não aprovadas pela autoridade sanitária;
XVIII ‒ documentos de origem: documentos originais que
contenham registros relativos à pesquisa clínica, em qualquer meio,
inclusive os registros feitos por instrumentos automatizados, as cópias e as
transcrições validadas, após a verificação de sua autenticidade;
XIX ‒ emenda: descrição escrita de uma ou mais alterações no
protocolo de pesquisa;
XX ‒ ensaio clínico: pesquisa clínica experimental, em que os
participantes são designados pelo pesquisador para receber uma ou mais
intervenções preventivas, diagnósticas ou terapêuticas, para que sejam
avaliados os seus efeitos sobre a saúde, em termos de ação, segurança e
eficácia, que abrange as seguintes fases:
a) fase I: fase inicial da pesquisa em que se realiza, em
pequenos grupos de voluntários, sadios ou não, o estudo preliminar de novo
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princípio ativo ou de novas formulações, para determinar o seu perfil
farmacocinético e farmacodinâmico;
b) fase II: também denominada “estudo terapêutico piloto”, é o
estudo experimental controlado que envolve a comparação de pequenos
grupos de pacientes, com a finalidade de atestar a eficácia e a segurança de
determinado princípio ativo em curto prazo, determinando-se as doses e os
regimes de administração mais adequados;
c) fase III: também denominada estudo terapêutico ampliado, é
o estudo experimental controlado, realizado em grandes grupos de
pacientes com determinada patologia e com perfis variados, objetivando
estabelecer a eficácia do medicamento experimental, especialmente no que
tange a reações adversas;
d) fase IV: estudo pós-registro, em que se acompanham os
pacientes de determinada patologia submetidos ao tratamento com o novo
medicamento ou produto comercializado, de forma a avaliar as estratégias
terapêuticas e a acompanhar o surgimento de reações adversas já
documentadas e daquelas não detectadas nas fases anteriores da pesquisa
clínica;
XXI – evento adverso: qualquer ocorrência médica não
intencional, sofrida por um participante de pesquisa clínica, que não
apresenta, necessariamente, relação causal com o objeto da investigação;
XXII ‒ evento adverso grave ou reação adversa grave a
medicamento: qualquer intercorrência médica indesejável sofrida pelo
participante da pesquisa, que resulte em óbito, represente risco de vida,
requeira hospitalização ou o prolongamento da hospitalização preexistente,
resulte em incapacitação ou incapacidade significativa ou persistente, ou
promova malformação ou anomalia congênita;
XXIII ‒ extensão do estudo: prorrogação ou continuidade da
pesquisa com os mesmos participantes recrutados, sem mudança essencial
nos objetivos e na metodologia do projeto original;
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XXIV – instância de análise ética de pesquisa clínica:
colegiado interdisciplinar competente para proceder à análise ética dos
protocolos de pesquisa clínica com seres humanos;
XXV – instância nacional de ética de pesquisa clínica:
colegiado interdisciplinar e independente, integrante do Ministério da
Saúde, sob a coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos, de caráter normativo, consultivo, deliberativo e educativo,
competente para proceder à regulação, fiscalização e controle ético da
pesquisa clínica, com vistas a proteger a integridade e a dignidade dos
participantes da pesquisa, além de contribuir para o desenvolvimento da
pesquisa dentro de padrões éticos;
XXVI ‒ investigador: pessoa responsável pela condução da
pesquisa clínica em uma instituição ou em um centro de estudo;
XXVII ‒ investigador coordenador: investigador responsável
pela coordenação dos investigadores de diferentes centros participantes de
pesquisa multicêntrica;
XXVIII – medicamento experimental: produto farmacêutico
testado ou utilizado como referência em um ensaio clínico, que inclui
também os produtos registrados quando sejam utilizados ou preparados,
quanto à fórmula farmacêutica ou acondicionamento, de modo diverso da
forma autorizada pelo órgão competente, ou para uma indicação ainda não
autorizada ou para obter mais informações sobre a forma autorizada;
XXIX ‒ monitor: profissional capacitado, designado pelo
patrocinador ou pela organização representativa de pesquisa clínica,
responsável pelo monitoramento da pesquisa e que atua em conformidade
com os procedimentos operacionais padronizados, as boas práticas clínicas
e as exigências regulatórias aplicáveis;
XXX ‒ organização representativa de pesquisa clínica
(ORPC): pessoa ou organização contratada pelo patrocinador para executar
parte dos deveres e das funções do patrocinador relacionados à pesquisa;
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XXXI ‒ participante da pesquisa: indivíduo que participa
voluntariamente da pesquisa clínica;
XXXII ‒ patrocinador: pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que apoia a pesquisa mediante ações de financiamento,
infraestrutura, recursos humanos e suporte institucional;
XXXIII ‒ pesquisa clínica com seres humanos: conjunto de
procedimentos científicos, desenvolvidos de forma sistemática com seres
humanos, com o objetivo de avaliar a ação, a segurança e a eficácia de
medicamentos, produtos, técnicas, procedimentos, dispositivos médicos ou
cuidados à saúde, para fins preventivos, diagnósticos ou terapêuticos; de
verificar a distribuição de fatores de risco, de doenças ou de agravos na
população; e de avaliar os efeitos de fatores ou estados sobre a saúde;
XXXIV‒ pesquisa multicêntrica: pesquisa clínica que segue
um único protocolo, em diferentes centros de estudo, executada por mais de
um investigador;
XXXV ‒ placebo: formulação sem efeito farmacológico, ou
procedimento simulado, utilizada em grupos controles de ensaios clínicos,
destinada à comparação com a intervenção sob experimentação, com o
objetivo de mascarar a intervenção;
XXXVI ‒ procedimentos operacionais padronizados (POP):
instruções detalhadas, por escrito, para a obtenção de uniformidade de
desempenho relativo a uma função específica;
XXXVII ‒ produto de comparação: produto utilizado no grupo
controle de um ensaio clínico, que pode ser um produto já registrado ou um
placebo, para permitir a comparação dos seus resultados com os do grupo
que recebeu a intervenção sob experimentação;
XXXVIII ‒ protocolo da pesquisa clínica: documento
descritivo dos aspectos éticos e metodológicos fundamentais da pesquisa,
que inclui a descrição do seu objeto, planejamento, metodologia,
organização e considerações estatísticas; histórico e fundamentos do
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estudo; informações relativas ao participante da pesquisa e à qualificação
da instituição pesquisadora, do pesquisador e do patrocinador;
XXXIX – provimento material prévio: compensação
financeira, exclusivamente para despesas de transporte e alimentação do
participante e de seus acompanhantes, quando necessário, anterior à sua
participação na pesquisa;
XL ‒ reação adversa ao medicamento: resposta nociva ou não
intencional relacionada a qualquer dose de um produto medicinal ou a nova
indicação deste;
XLI ‒ reação adversa inesperada a medicamento: reação
adversa de natureza ou gravidade não consistente com a informação
disponível acerca do produto sob investigação, de acordo com os dados da
brochura do investigador;
XLII ‒ relatório de pesquisa clínica: documento escrito com os
resultados da pesquisa, que inclui, necessariamente e de forma integrada, a
descrição e análise dos dados clínicos e estatísticos;
XLIII – representante dos usuários: pessoa capaz de expressar
pontos de vista e interesses de indivíduos ou grupos de determinada
instituição;
XLIV ‒ subinvestigador: qualquer membro do grupo de
pesquisadores envolvido na pesquisa clínica, designado e supervisionado
pelo investigador principal do centro de estudo para conduzir
procedimentos essenciais ou tomar decisões relacionadas à pesquisa;
XLV ‒ testemunha imparcial: indivíduo sem participação na
pesquisa clínica e não vinculado a pessoas nela envolvidas diretamente, que
acompanha o processo de consentimento livre e informado, quando o
participante da pesquisa, ou o seu representante legal, não souber ler;
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XLVI ‒ violação do protocolo de pesquisa clínica: desvio do
protocolo que pode comprometer a qualidade dos dados, a integridade da
pesquisa ou a segurança ou os direitos dos participantes da pesquisa.
Art. 3º A pesquisa clínica deve atender às exigências éticas e
científicas aplicáveis às pesquisas com seres humanos, especialmente às
seguintes:
I – respeitar os direitos, a dignidade, a segurança e o bem-estar
do participante da pesquisa, que devem prevalecer sobre os interesses da
ciência e da sociedade;
II – estar embasada por avaliação favorável da relação
risco/benefício para o participante da pesquisa e para a sociedade;
III – contar com base científica sólida e estar devidamente
descrita em protocolo;
IV – ser conduzida de acordo com o protocolo aprovado pelo
CEP;
V – garantir a competência e a qualificação técnica e
acadêmica dos profissionais envolvidos na realização da pesquisa;
VI – assegurar a participação voluntária,
consentimento livre e esclarecido, do participante da pesquisa;

mediante

VII – respeitar a privacidade do participante da pesquisa e as
regras de confidencialidade de seus dados, garantindo a preservação do
sigilo sobre a sua identidade;
VIII – prover os cuidados assistenciais necessários, sempre
que envolver alguma intervenção;
IX – adotar procedimentos que assegurem a qualidade dos
aspectos técnicos envolvidos e a validade científica da pesquisa.
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Parágrafo único. Além do disposto no caput, quando se tratar
de ensaio clínico, a pesquisa atenderá às seguintes exigências:
I – ter disponível informação clínica e não clínica acerca do
produto sob investigação, para respaldar a condução da pesquisa;
II – assegurar cuidados médicos e tomar decisões médicas no
interesse do participante da pesquisa;
III – ser continuamente avaliada quanto à necessidade de
adequar ou suspender o estudo em curso tão logo seja constatada a
superioridade significativa de uma intervenção sobre outra;
IV – produzir, manusear e armazenar os produtos sob
investigação de acordo com as normas de boas práticas de fabricação.
Art. 4º O protocolo e o contrato de pesquisa clínica observarão
o disposto nesta Lei e nas boas práticas clínicas, conforme o regulamento.
CAPÍTULO II
DA ANÁLISE ÉTICA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 5º A pesquisa clínica contará com a aprovação prévia de
uma instância de análise ética, responsável por analisar os seus aspectos
éticos, de forma a garantir a dignidade, a segurança e o bem-estar do
participante da pesquisa.
Art. 6º A análise ética da pesquisa clínica será feita segundo
os termos definidos nesta Lei e de acordo com as seguintes diretrizes:
I – proteção da dignidade, da segurança e do bem-estar do
participante da pesquisa;
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II – incentivo ao desenvolvimento técnico-científico na área da
saúde;
III – independência, transparência e publicidade do processo
de análise;
IV – isonomia na aplicação dos critérios de análise dos
protocolos, conforme a relação risco/benefício depreendida do protocolo de
pesquisa;
V – agilidade na análise e emissão de parecer;
VI – multidisciplinariedade da análise;
VII – controle social, com a participação de representante dos
usuários na análise ética da pesquisa.
§ 1º Em observância ao disposto no inciso IV do caput, o fato
de a pesquisa clínica ter centro coordenador situado no exterior ou contar
com cooperação ou participação estrangeira não constitui justificativa para
a adoção de critérios ou procedimentos distintos na análise e no parecer
sobre o protocolo de pesquisa, sendo, contudo, necessário que o CEP
verifique informações sobre a aprovação ou reprovação da pesquisa no país
de origem e as razões para a sua realização no Brasil.
§ 2º Os integrantes das instâncias de análise ética que tenham
interesse de qualquer natureza na pesquisa ou que mantenham vínculo com
o patrocinador ou com os investigadores são considerados impedidos de
participar da deliberação acerca da pesquisa clínica.
Seção II
Do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos
Art. 7º Fica instituído o Sistema Nacional de Ética em
Pesquisa Clínica com Seres Humanos, formado por:
I – instância nacional de ética de pesquisa clínica;
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II – instância de análise ética de pesquisa clínica, representada
pelos CEPs.
Art. 8º Incumbe à instância nacional de ética de pesquisa
clínica, prevista no inciso I do art. 7º, as seguintes atribuições:
I – editar normas regulamentadoras sobre a condução ética das
pesquisas clínicas;
II – avaliar a efetividade do Sistema Nacional de Ética em
Pesquisa Clínica com Seres Humanos;
III – credenciar e acreditar os CEPs, para que estejam aptos a
exercer a função de análise ética de pesquisas clínicas, de acordo com o
grau de risco envolvido;
IV – acompanhar, apoiar e fiscalizar os CEPs em relação à
análise dos protocolos de pesquisa clínica e ao cumprimento das normas
pertinentes;
V – promover e apoiar a capacitação dos integrantes dos CEPs,
com especial ênfase nos aspectos éticos e metodológicos;
VI – atuar como instância recursal das decisões proferidas
pelos CEPs.
Seção III
Da Instância de Análise Ética de Pesquisa Clínica
Art. 9º A instância de análise ética de pesquisa clínica,
prevista no inciso II do art. 7º, atenderá às seguintes condições, entre outras
dispostas no regulamento:
I – ter composição multidisciplinar e com equilíbrio de gênero,
com número suficiente de membros, dentre eles, pelo menos, um
representante de usuários, para que, no conjunto, tenha a qualificação e a
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experiência necessárias para analisar os aspectos médicos, científicos e
éticos da pesquisa proposta;
II – estar credenciada junto à instância nacional de ética de
pesquisa clínica;
III – ter funcionamento regular;
IV – contar com infraestrutura adequada à guarda do material
a ela submetido;
V – manter disponível uma lista de seus membros, com as
respectivas qualificações profissionais;
VI – dispor de documento descritivo dos procedimentos
operacionais adotados e manter registros escritos de suas atividades e
reuniões.
§ 1º A função de instância de análise ética de pesquisa clínica
será exercida pelo CEP, de acordo com os seguintes graus de risco
envolvidos na pesquisa clínica, conforme regulamento:
I – pesquisas de risco baixo e moderado: todos os CEPs
credenciados ou acreditados pela instância nacional de ética de pesquisa
clínica;
II – pesquisas de risco elevado: apenas os CEPs acreditados
pela instância nacional de ética de pesquisa clínica.
§ 2º Em observância ao disposto no inciso I do caput, o CEP
contará com:
I ‒ o número mínimo de sete membros;
II ‒ um membro, pelo menos, cuja área de atuação seja de
caráter não científico;
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III – um representante dos usuários da instituição onde será
realizada a pesquisa;
IV ‒ um membro, pelo menos, que não tenha vínculo com a
instituição ou o centro de estudo.
§ 3º Em caso de pesquisa que envolva grupo especial, o CEP
assegurará, na discussão sobre o protocolo, a participação de:
I – um representante do referido grupo, como membro ad hoc;
II – um consultor familiarizado com a língua, os costumes e as
tradições da comunidade específica, quando a pesquisa envolver população
indígena.
§ 4º A deliberação sobre a adequação ética da pesquisa clínica
ocorrerá em reunião previamente marcada, que deverá contar com quórum
mínimo, conforme definido no regimento interno do CEP.
§ 5º Apenas aos membros efetivos e ad hoc do CEP é lícito
emitir parecer e deliberar sobre a adequação ética das pesquisas clínicas
submetidas ao comitê.
§ 6º Membros do CEP poderão convidar especialistas externos
para prestarem assistência qualificada em áreas específicas.
Art. 10. A instituição que abriga o CEP promoverá e apoiará a
capacitação dos integrantes do colegiado, com especial ênfase nos aspectos
éticos e metodológicos.
Art. 11. A atuação do CEP fica sujeita à fiscalização e ao
acompanhamento da instância nacional de ética de pesquisa clínica.
Parágrafo único. A inobservância do disposto nesta Lei pelo
CEP dá ensejo ao seu descredenciamento pela instância nacional de ética
de pesquisa clínica, na forma do regulamento.
Seção IV
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Das Responsabilidades do Comitê de Ética em Pesquisa
Art. 12. São responsabilidades do CEP:
I – assegurar os direitos, a segurança e o bem-estar dos
participantes da pesquisa, com especial atenção aos participantes
vulneráveis;
II – considerar as qualificações do investigador para a pesquisa
proposta, segundo o seu currículo acadêmico e profissional e os
documentos solicitados pelo colegiado;
III – conduzir a análise dos protocolos de pesquisa clínica a ele
submetidos e o monitoramento da pesquisa em andamento por ele
aprovada, em intervalos adequados ao grau de risco envolvido, com
periodicidade mínima anual;
IV – solicitar que informações adicionais sejam fornecidas aos
participantes da investigação, quando julgar que elas são indispensáveis
para a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes
da pesquisa;
V – assegurar que o protocolo de pesquisa e demais
documentos tratem adequadamente dos assuntos éticos relevantes e
satisfaçam as exigências regulatórias aplicáveis;
VI – certificar-se de que estejam previstos os meios adequados
para a obtenção do consentimento do participante da pesquisa ou de seu
representante legal;
VII – certificar-se de que a informação referente ao
ressarcimento ou ao provimento material prévio ao participante da
pesquisa, incluindo as formas, as quantias e a periodicidade, esteja
claramente especificada no termo de consentimento livre e esclarecido.
Seção V
Do Processo de Análise Ética de Pesquisa Clínica
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Art. 13. O processo de análise ética da pesquisa será instruído
com os seguintes documentos, além de outros estabelecidos no
regulamento:
I – folha de rosto: dados de identificação da pesquisa, do
patrocinador, do investigador principal, dos demais investigadores e das
instituições envolvidas;
II – termo de consentimento livre e esclarecido e respectivas
atualizações, em caso de eventuais emendas ao protocolo da pesquisa;
III – brochura do investigador, quando se tratar de ensaio
clínico;
IV – currículo acadêmico e profissional atualizado dos
investigadores e documentos comprobatórios de suas qualificações;
V – emendas, se houver;
VI – declaração sobre o uso e a destinação dos materiais
biológicos e dados coletados;
VII – declaração de concordância da instituição em que será
realizada a pesquisa;
VIII – protocolo da pesquisa, com o seguinte conteúdo:
a) informações gerais, que incluam, entre outras, o título da
pesquisa, o nome e endereço do investigador e do patrocinador;
b) informações sobre o histórico da pesquisa, que incluam,
quando se tratar de ensaio clínico, nome e descrição do produto sob
investigação, resumo dos achados das pesquisas clínicas e não clínicas
relevantes para o estudo proposto, resumo dos riscos potenciais conhecidos
e dos benefícios aos participantes da pesquisa, descrição e justificativa,
quando se tratar de novo medicamento ou nova indicação, da forma de
administração, dosagem, regime de dosagem e período de tratamento;
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c) objetivos e finalidade da pesquisa;
d) metodologia da pesquisa;
e) população da pesquisa, critérios de seleção e de exclusão de
participantes da pesquisa e formas de recrutamento;
f) regimes de tratamento dos participantes da pesquisa, quando
se tratar de ensaio clínico com medicamento experimental;
g) formas de registro e manuseio de dados;
h) métodos de avaliação da eficácia e segurança, quando se
tratar de ensaio clínico;
i) métodos de avaliação da segurança;
j) medidas estatísticas a serem utilizadas;
k) mecanismo de acesso direto aos dados e documentos de
origem;
l) medidas para controle de qualidade e garantia de qualidade;
m) meios adotados para assegurar a privacidade e o anonimato
dos participantes da pesquisa;
n) meios adotados para garantir a confidencialidade e o sigilo
dos dados coletados;
o) detalhamento das condições previstas para prover o
adequado acompanhamento e a assistência integral aos participantes da
pesquisa, inclusive em caso de surgimento de intercorrências clínicas,
quando se tratar de ensaio clínico;
p) descrição das estratégias e das medidas de controle de
possíveis danos ao participante, decorrentes direta ou indiretamente da
pesquisa;
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IX – informações sobre:
a) provimento material prévio, ressarcimentos e indenizações
aos participantes da pesquisa;
b) formas de indenização ao participante por eventuais danos
decorrentes de sua participação na pesquisa;
c) orçamento e financiamento da pesquisa;
d) política de publicação.
Parágrafo único. O CEP manterá sob sua guarda os registros
relevantes referentes às pesquisas por ele aprovadas, por até três anos após
a sua conclusão, disponibilizando-os, quando solicitado, à instância
nacional de ética em pesquisa clínica e à autoridade sanitária.
Art. 14. A análise ética de pesquisa clínica, realizada pelo
CEP, com emissão do parecer, não poderá ultrapassar o prazo de trinta dias
da data da aceitação da integralidade dos documentos da pesquisa, cuja
checagem será realizada em até cinco dias a partir da data de submissão.
§ 1º O prazo previsto no caput para a emissão do parecer
poderá ser prorrogado por trinta dias para consulta a especialistas ad hoc,
conforme decisão do CEP responsável pela emissão do parecer, ou para a
análise de eventuais questionamentos ou pendências.
§ 2º A critério do CEP, o investigador poderá participar da
reunião do colegiado para prestar esclarecimentos sobre a pesquisa, vedada
a sua presença no momento da tomada de decisão final.
§ 3º Antes da emissão do parecer, o CEP poderá solicitar do
investigador principal ou do patrocinador da pesquisa, em bloco e de uma
única vez, informações ou documentos adicionais ou a realização de ajustes
na documentação da pesquisa, interrompendo-se o prazo previsto no caput
por no máximo trinta dias.
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§ 4º O parecer de que trata o caput
fundamentadamente, por uma das seguintes manifestações:

concluirá,

I – pela aprovação da pesquisa;
II – pelo arquivamento do projeto, caso as demandas ou os
questionamentos feitos pelo CEP não sejam atendidos no prazo
estabelecido;
III – pela não aprovação da pesquisa.
§ 5º Da decisão constante do parecer do CEP cabe recurso, em
primeira instância, no prazo de trinta dias, ao próprio CEP que tenha
emitido o parecer e, em segunda e última instância, no prazo de trinta dias,
à instância nacional de ética de pesquisa clínica.
§ 6º Os recursos interpostos previstos no § 5º serão decididos
pela instância competente no prazo de até trinta dias.
§ 7º A análise ética da pesquisa clínica que envolva mais de
um centro de estudo no País será realizada por um único CEP,
preferencialmente aquele vinculado ao centro coordenador da pesquisa, que
emitirá o parecer e notificará os CEPs dos demais centros participantes da
sua decisão.
Art. 15. A pesquisa clínica de particular relevância para o
atendimento a emergência de saúde pública terá prioridade na análise ética
e contará com procedimentos especiais de análise, conforme o
regulamento.
Parágrafo único. O parecer referente à pesquisa clínica
especificada no caput será proferido em prazo não superior a quinze dias da
data do recebimento dos documentos da pesquisa.
Art. 16. Após o início da pesquisa, se houver necessidade de
alteração que interfira na relação risco/benefício ou na documentação
aprovada, o investigador principal submeterá, por escrito, emenda ao
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protocolo, devidamente justificada, para análise e parecer do CEP que a
tenha analisado.
§ 1º As emendas só poderão ser implementadas após terem
sido aprovadas nos termos estabelecidos no caput, exceto quando a
segurança do participante da pesquisa depender da imediata implementação
delas.
§ 2º O disposto no art. 14 aplica-se, no que couber, às emendas
ao protocolo da pesquisa.
Art. 17. Terão acesso direto aos registros originais da
pesquisa, para verificar procedimentos e dados, os monitores, os auditores,
o CEP, a instância nacional de ética de pesquisa clínica e a autoridade
sanitária, mediante o compromisso de zelar pela preservação da
confidencialidade dos dados e do anonimato do participante da pesquisa.
CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 18. A participação em pesquisa clínica é voluntária e
condicionada à autorização expressa do participante, mediante a assinatura
de termo de consentimento livre e esclarecido.
§ 1º O termo de consentimento especificado no caput será
escrito em linguagem de fácil compreensão para o participante da pesquisa
e só terá validade quando por ele for assinado.
§ 2º O termo de consentimento a que se refere o caput deve ser
atualizado e submetido à apreciação do CEP que tenha aprovado a
pesquisa, sempre que surgirem novas informações relevantes capazes de
alterar a decisão do participante da pesquisa quanto à sua participação.

ad-sj2016-08500

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

775

66

§ 3º Informações, verbais ou por escrito, referentes à pesquisa,
incluídas as constantes do termo de consentimento livre e esclarecido, não
podem indicar ou sugerir a abdicação, por parte do participante da
pesquisa, dos seus direitos, ou a isenção do investigador, da instituição, do
patrocinador ou de seus agentes das responsabilidades relativas aos danos
ao participante.
§ 4º O investigador ou o profissional por ele designado deve
informar de forma completa ao participante da pesquisa ou ao seu
representante legal os aspectos relevantes da pesquisa, inclusive a
aprovação do CEP.
§ 5º Caso o participante da pesquisa ou seu representante legal
não seja capaz de ler, uma testemunha imparcial deve estar presente
durante todo o processo de esclarecimento e, após o consentimento verbal
do participante ou de seu representante legal quanto à participação na
pesquisa, assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.
§ 6º A inclusão em pesquisa na situação de emergência e sem
consentimento prévio seguirá o disposto no protocolo aprovado, impondose informar ao participante da pesquisa ou ao seu representante legal na
primeira oportunidade possível e a coletar a decisão quanto à sua
permanência na pesquisa.
§ 7º O consentimento do participante da pesquisa poderá ser
retirado a qualquer tempo, independentemente de justificativa, sem que
sobre ele recaia nenhum ônus ou prejuízo.
§ 8º Nos casos de ser impossível a obtenção do termo de
consentimento livre e esclarecido ou quando essa obtenção implicar riscos
substanciais à privacidade e à confidencialidade dos dados do participante
ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e participante, a dispensa
do termo deve ser solicitada, e devidamente justificada, pelo pesquisador
ao CEP, sem prejuízo do processo de esclarecimento do participante da
pesquisa.
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Art. 19. A pesquisa será conduzida de forma a garantir o
anonimato e a privacidade do participante de pesquisa, bem como o sigilo
das informações.
Art. 20. É vedada a remuneração do participante de pesquisa
ou a concessão de qualquer tipo de vantagem por sua participação em
pesquisa clínica.
§ 1º Não configuram remuneração ou vantagem para o
participante da pesquisa:
I – o ressarcimento de despesas com transporte ou alimentação
ou o provimento material prévio;
II – outros tipos de ressarcimento necessários, segundo o
protocolo da pesquisa.
§ 2º Excetua-se do caput a participação de indivíduos
saudáveis em ensaios clínicos de fase I, quando não houver benefícios
terapêuticos diretos aos participantes de pesquisa, observadas as seguintes
condições:
I – o indivíduo integra cadastro nacional de participantes de
pesquisas de fase I, na forma do regulamento;
II – o indivíduo não participa, simultaneamente, de mais de
uma pesquisa;
III – em caso de pesquisa para avaliação da dose máxima
tolerada ou para avaliação da biodisponibilidade e bioequivalência, a
observância do prazo mínimo de seis meses da data de encerramento da
participação do indivíduo na pesquisa, antes que possa ser incluído em
novo ensaio clínico.
Art. 21. Nos ensaios clínicos, tão logo constatada a
superioridade significativa da intervenção experimental sobre o produto de
comparação ou placebo, o pesquisador responsável avaliará a necessidade
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de adequar ou suspender o estudo em curso, atendendo ao melhor interesse
do participante da pesquisa.
Art. 22. O participante será indenizado por eventuais danos
sofridos em decorrência da pesquisa clínica e receberá a assistência à saúde
necessária relacionada a tais danos.
Parágrafo único. É de responsabilidade do patrocinador a
indenização e a assistência previstas no caput.
Seção II
Da Proteção dos Participantes Vulneráveis
Art. 23. Além do disposto nos arts. 18, 19, 20 e 22, a
participação em pesquisa clínica de criança ou adolescente ou de pessoa
adulta incapaz de expressar validamente a própria vontade, ainda que
circunstancialmente, fica condicionada ao atendimento das seguintes
condições:
I – existir termo de consentimento livre e esclarecido assinado
pelos pais da criança ou do adolescente, pelo cônjuge da pessoa adulta ou
por representante legal ou constituído judicialmente, observadas as
disposições do art. 18;
II – ser a pesquisa essencial para a população representada
pelo participante da pesquisa e não ser possível obter dados de validade
comparável mediante a participação de indivíduos adultos e capazes de dar
o seu consentimento ou pelo emprego de outros métodos de investigação;
III – não estar o participante da pesquisa em situação de
acolhimento institucional.
Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput não elimina a
necessidade de prestar informações ao participante da pesquisa, quando
possível e na medida de sua capacidade de compreensão, respeitando-se a
sua decisão de participação, expressa mediante um termo de assentimento,
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sempre que tiver condições de avaliar e decidir sobre as informações
recebidas.
Art. 24. O ensaio clínico com mulheres grávidas será
precedido por pesquisa semelhante com mulheres fora do período
gestacional, exceto quando a gestação for o objeto fundamental da pesquisa
e, em qualquer caso, desde que acarrete risco previsível mínimo à saúde da
gestante e do nascituro.
CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES DO PATROCINADOR E DO
INVESTIGADOR
Art. 25. Constituem responsabilidades do patrocinador:
I – a implementação e a manutenção da garantia de qualidade e
dos sistemas de controle de qualidade, com base nos POP, a fim de garantir
que a pesquisa seja conduzida e os dados sejam gerados, documentados e
relatados em observância ao protocolo, à boa prática clínica e às exigências
do regulamento;
II – o estabelecimento do contrato entre as partes envolvidas
na pesquisa;
III – o controle de qualidade de cada estágio de tratamento dos
dados, visando a garantir a confiabilidade e o correto processamento;
IV – a manutenção da qualidade e da integridade dos dados da
pesquisa, ainda que tenha transferido algumas ou todas as suas obrigações e
funções a ela relacionadas para uma ORPC;
V – a seleção dos investigadores e das instituições executoras
da pesquisa, considerando a devida qualificação necessária para a condução
e supervisão dela;
VI – a garantia dos recursos adequados para a condução da
pesquisa;
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VII – a indicação do médico investigador ou subinvestigador,
ou odontólogo, conforme o caso, para ser o responsável, respectivamente,
pelas decisões médicas ou odontológicas relacionadas à pesquisa, quando
se tratar de ensaio clínico;
VIII – a verificação de que o participante da pesquisa tenha
autorizado o acesso direto a seus registros médicos originais, para fins de
monitoramento, auditoria, revisão pelo CEP ou instância nacional de ética
de pesquisa clínica e inspeção da autoridade sanitária;
IX – a pronta notificação ao investigador, instituição
executora, CEP, instância nacional de ética de pesquisa clínica e autoridade
sanitária sobre descobertas que possam afetar adversamente a segurança do
participante da pesquisa, comprometer a condução da pesquisa ou afetar a
aprovação concedida pelo CEP;
X – a expedição de relatório sobre as reações adversas ao
medicamento ou produto sob investigação consideradas graves ou
inesperadas, dando conhecimento aos investigadores, instituições
envolvidas, CEP, instância nacional de ética de pesquisa clínica e
autoridade sanitária;
XI– a seleção e a capacitação dos monitores e auditores;
XII – o monitoramento adequado da pesquisa;
XIII – a pronta comunicação aos investigadores, instituição
executora, CEP, instância nacional de ética de pesquisa clínica e autoridade
sanitária, das razões da suspensão ou do término prematuro da pesquisa,
quando for o caso;
XIV – a indenização e a assistência à saúde do participante da
pesquisa por eventuais danos sofridos em decorrência de sua participação
na pesquisa clínica.
§ 1º Aplicam-se às
patrocinador dispostas no caput.

ORPC as

responsabilidades do
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§ 2º A critério do patrocinador, poderá ser constituído um
comitê independente de monitoramento para assessorar a condução e a
avaliação periódica da pesquisa clínica.
Art. 26. São responsabilidades do investigador:
I – ter e comprovar qualificação e experiência necessárias para
assumir a responsabilidade pela adequada condução da pesquisa;
II – ter conhecimento e obedecer às normas de boas práticas
clínicas e às exigências regulatórias;
III – submeter a documentação da pesquisa à aprovação do
CEP, inclusive as eventuais emendas;
IV – selecionar pessoas qualificadas para o desempenho das
tarefas relacionadas à pesquisa;
V – assegurar, quando se tratar de ensaio clínico, o
acompanhamento clínico dos participantes de pesquisa durante a condução
do estudo e após o seu término, pelo prazo e nas condições definidos no
protocolo aprovado pelo CEP;
VI – conduzir a pesquisa em observância ao protocolo
aprovado pelo CEP;
VII – disponibilizar, quando solicitado, o acesso direto aos
registros e documentos da pesquisa para o monitor, auditor, CEP, instância
nacional de ética de pesquisa clínica e autoridade sanitária;
VIII – permitir o monitoramento e a auditoria da pesquisa pelo
patrocinador, bem como as inspeções da autoridade sanitária, da instância
nacional de ética de pesquisa clínica e do CEP que a tenha aprovado;
IX – apresentar os relatórios parciais e os resumos escritos da
pesquisa, anualmente, ou sempre que solicitado, ao CEP que a tenha
analisado;
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X – comunicar prontamente ao patrocinador, à autoridade
sanitária, à instância nacional de ética de pesquisa clínica e ao CEP todos
os eventos adversos graves ou inesperados;
XI – manter armazenados, em meio físico ou digital e sob a
sua guarda, os dados e documentos essenciais da pesquisa por um período
de cinco anos após o término ou descontinuação formal do estudo;
XII – assegurar os direitos e zelar pelo bem-estar e pela
segurança dos participantes da pesquisa.
CAPÍTULO V
DA FABRICAÇÃO, DA IMPORTAÇÃO E DO USO DE
MEDICAMENTOS, PRODUTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS
EXPERIMENTAIS E PLACEBO
Art. 27. Para fins de ensaio clínico, a importação, a fabricação
e o uso de medicamentos, produtos e dispositivos médicos experimentais
devem ser autorizados pela autoridade sanitária, nos termos do
regulamento.
Parágrafo único. O uso dos produtos especificados no caput
deve ser feito na forma autorizada pelo CEP, de acordo como o protocolo
da pesquisa aprovado.
Art. 28. Os medicamentos, produtos e dispositivos médicos
experimentais serão acondicionados, armazenados e descartados nos
termos do regulamento.
Art. 29. A utilização exclusiva de placebo só é admitida
quando inexistirem métodos comprovados de profilaxia, diagnóstico ou
tratamento para a doença objeto da pesquisa clínica, conforme o caso, e
desde que os riscos ou os danos decorrentes do uso de placebo não superem
os benefícios da participação na pesquisa.
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Parágrafo único. Em caso de uso de placebo combinado
a outro método de profilaxia, diagnóstico ou tratamento, o participante
da pesquisa não pode ser privado de receber o melhor tratamento ou
procedimento que seria habitualmente realizado na prática clínica.

CAPÍTULO VI
DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PÓS-ENSAIO CLÍNICO
Art. 30. Ao término da pesquisa, o patrocinador garantirá aos
participantes o fornecimento gratuito, e por tempo indeterminado, de
medicamento experimental que tenha apresentado maior eficácia
terapêutica e relação risco/benefício mais favorável que o tratamento de
comparação, sempre que o medicamento experimental for considerado pelo
médico do estudo como a melhor terapêutica para a condição clínica do
participante da pesquisa, podendo esse fornecimento ser interrompido
apenas nas seguintes situações:
I – decisão do próprio participante da pesquisa ou, quando este
não puder expressar validamente sua vontade, pelos sujeitos especificados
no art. 23, I, desta Lei;
II – cura da doença ou do agravo à saúde alvos da pesquisa,
comprovado por laudo do médico assistente do participante da pesquisa;
III – quando o emprego do medicamento não trouxer benefício
ao participante da pesquisa, considerando-se a relação risco/benefício fora
do contexto da pesquisa clínica, devidamente documentado pelo médico
assistente do participante da pesquisa;
IV – quando houver reação adversa que, a critério do médico
assistente, inviabilize a continuidade do tratamento, mesmo diante de
eventuais benefícios;
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V – impossibilidade de obtenção ou fabricação, por questões
técnicas ou de segurança, devidamente justificadas;
VI – após dois anos em que o medicamento estiver sendo
regularmente comercializado no País.
§ 1º O acesso ao medicamento experimental especificado no
caput também será garantido no intervalo entre o término da participação
individual e o final do estudo, de acordo com análise devidamente
justificada do médico do estudo.
§ 2º O uso de medicamento experimental fora do contexto do
ensaio clínico, conforme disposto no caput, obedecerá às normas
estabelecidas no regulamento.
§ 3º Para atender ao disposto no caput, a importação e a
dispensação de medicamento experimental para uso fora do contexto da
pesquisa clínica devem ser previamente autorizadas pela autoridade
sanitária competente, nos termos do regulamento.
Art. 31. Aplicam-se aos produtos e dispositivos médicos
experimentais objeto de pesquisa clínica as disposições do art. 30.
CAPÍTULO VII
DA UTILIZAÇÃO E DO ARMAZENAMENTO DE DADOS E
MATERIAL BIOLÓGICO
Art. 32. O material biológico e os dados obtidos na pesquisa
clínica serão utilizados exclusivamente para a finalidade prevista no
respectivo protocolo, exceto quando, no termo de consentimento livre e
esclarecido, for concedida autorização expressa para que eles possam ser
utilizados em pesquisas futuras, para fins exclusivamente científicos, e
desde que observadas as disposições desta Lei e do regulamento.
Art. 33. Os materiais biológicos humanos serão armazenados,
de acordo com o regulamento, em biorrepositórios da instituição executora
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da pesquisa, sob a responsabilidade institucional e sob o gerenciamento do
pesquisador principal, enquanto a pesquisa estiver em execução.
§ 1º Excetuam-se da exigência do caput os materiais
perecíveis cujo armazenamento seja inviável.
§ 2º Após o término da pesquisa, o armazenamento e o
gerenciamento dos materiais biológicos referidos no caput serão de
responsabilidade da instituição e do pesquisador, se houver continuidade do
armazenamento em biorrepositório, ou poderão ser transferidos para
biobanco credenciado pela instância nacional de ética em pesquisa.
§3º O envio e o armazenamento de material biológico humano
para centro de estudo localizado fora do País é da responsabilidade do
patrocinador, observadas as seguintes condições:
I – observância da legislação sanitária nacional e internacional
sobre remessa e armazenamento de material biológico;
II – garantia de acesso e utilização dos materiais biológicos e
dados, para fins científicos, aos pesquisadores e instituições nacionais;
III – observância da legislação nacional, especialmente no
tocante à vedação de patenteamento e comercialização de material
biológico.
Art. 34. Os dados coletados serão armazenados pela
instituição executora da pesquisa, sob a responsabilidade do investigador
principal, por um período de cinco anos após o término ou descontinuidade
do estudo.
§ 1º O armazenamento de dados em centro de estudo
localizado fora do País é da responsabilidade do patrocinador.
§ 2º A alteração do prazo de armazenamento dos dados
estabelecido no caput pode ser autorizada pelo CEP, mediante solicitação
do investigador principal.
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Art. 35. A concordância do participante da pesquisa com a
coleta, o depósito, o armazenamento, a utilização, o descarte de seu
material biológico, bem como com o envio de seu material biológico e de
seus dados para centro de estudo localizado fora do País, será formalizada
por meio do termo de consentimento livre e esclarecido.
Parágrafo único. O participante da pesquisa, ou seu
representante legal, a qualquer tempo e sem quaisquer ônus ou prejuízos,
pode retirar o consentimento de armazenamento e utilização de seu
material biológico, além de solicitar a retirada de seus dados genéticos de
bancos onde eles se encontrem armazenados.
Art. 36. O local onde ocorre a utilização e o armazenamento
do material biológico contará com sistema de segurança que garanta o
sigilo da identidade do participante da pesquisa e a confidencialidade dos
dados.
Art. 37. Os estudos com materiais biológicos de origem
humana devem evitar a discriminação e estigmatização de pessoa, família
ou grupo, quaisquer que sejam os benefícios auferidos com a pesquisa.
CAPÍTULO VIII
DA PUBLICIDADE, DA TRANSPARÊNCIA E DO
MONITORAMENTO DA PESQUISA CLÍNICA
Art. 38. A pesquisa clínica será registrada junto à instância
nacional de ética de pesquisa clínica e terá seus dados atualizados em sítio
eletrônico de acesso público, nos termos do regulamento.
Art. 39. O investigador principal enviará anualmente relatório
sobre o andamento da pesquisa ao CEP que a tenha aprovado.
Art. 40. O investigador principal encaminhará os resultados da
pesquisa para publicação em veículo de divulgação científica ou no sítio
eletrônico de que trata o art. 38.
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§ 1º O investigador principal encaminhará, ao CEP, os
resumos das publicações e seus dados bibliográficos, para que sejam
disponibilizados no sítio eletrônico de que trata o art. 38.
§ 2º Os participantes da pesquisa serão comunicados, pelo
investigador principal, mediante o emprego de meios adequados e em
linguagem clara e acessível para leigos, dos resultados da pesquisa de que
tenham participado.
Art. 41. As reações ou eventos adversos ocorridos durante a
pesquisa clínica são de comunicação obrigatória à instância nacional de
ética de pesquisa clínica e ao CEP que tenha aprovado a pesquisa.
Parágrafo único. Em caso de ensaios clínicos com finalidade
de registro de produtos sujeitos a avaliação sanitária, as reações ou os
eventos adversos ocorridos durante a condução desses estudos devem ser
comunicados também à autoridade sanitária.
Art. 42. As violações do protocolo de pesquisa são de
comunicação obrigatória à instância nacional de ética de pesquisa clínica e
ao CEP que tenha aprovado a pesquisa.
Art. 43. A descontinuidade de pesquisa clínica em andamento,
em caráter temporário ou definitivo, é de comunicação obrigatória ao CEP
que a aprovou, devendo o investigador principal apresentar, junto com a
notificação da descontinuidade, as justificativas técnico-científicas que
embasaram a decisão, além de entregar àquele colegiado, no prazo de trinta
dias, relatório circunstanciado com os resultados obtidos até o momento da
interrupção.
§ 1º Em caso de ensaio clínico, além da documentação
especificada no caput, o pesquisador principal apresentará um plano de
acompanhamento dos participantes da pesquisa.
§ 2º A descontinuidade de pesquisa clínica por motivos não
relevantes, de acordo com a avaliação do CEP competente, é considerada
infração ética e sujeitará o infrator às sanções previstas no art. 44.
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CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 44. Conduzir pesquisa clínica com seres humanos em
desconformidade com o disposto nesta Lei constitui infração ética e sujeita
o infrator às sanções disciplinares previstas na legislação do conselho
profissional ao qual é vinculado, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções
disciplinares dispostas no caput, os conselhos profissionais competentes
serão notificados, pelo CEP ou pela instância nacional de ética de pesquisa
clínica, da infração ética cometida.
Art. 45. A inobservância do disposto no art. 27, caput; art. 28;
art. 30, §§ 2º e 3º; art. 33, caput, § 2º, e incisos I e III do § 3º; e parágrafo
único do art. 41 constitui infração sanitária, sujeitando o infrator às
penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Art. 46. Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e
oitenta dias de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, em 14 de dezembro de 2016.

Senador EDISON LOBÃO
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1014, DE 2016
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, em
decisão terminativa, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 171, de 2016, do Senador Dário
Berger, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras
providências”, para obrigar que maternidades de
referência possuam banco de leite humano em
suas instalações.

Relatora: Senadora LÚCIA VÂNIA
I – RELATÓRIO
Vem à apreciação da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), o
Projeto de Lei do Senado nº 171, de 2016, do Senador Dário Berger, que
tem por objetivo obrigar todos os serviços obstétricos de referência a
manter banco de leite humano.
A medida é implementada por meio do acréscimo de um inciso
e de um parágrafo único ao art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Na justificação do projeto, o autor argumenta que o leite
materno é o mais indicado para os recém-nascidos, sendo insubstituível nas
primeiras semanas de vida. Alerta que a distribuição irregular dos bancos
de leite humano pelo território nacional dificulta o acesso de muitos recémnascidos ao leite materno quando suas mães não podem amamentar.
Ressalta, por fim que, nessas situações, a única possibilidade de acesso
seguro ao alimento indicado é por meio dos bancos de leite.
A proposição foi distribuída à apreciação desta CAS, para
decisão em caráter terminativo. Não foi objeto de emendas.
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II – ANÁLISE
A competência desta Comissão para apreciar a matéria sob
análise encontra respaldo no inciso II do art. 100 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), enquanto a competência para proferir a decisão em
caráter terminativo está fundamentada no inciso I do art. 91 da norma.
O projeto sob análise está voltado precipuamente para a
atenção à saúde dos prematuros, visto que é esse segmento que mais
depende do leite materno oriundo dos bancos de leite. Frequentemente a
mãe do prematuro não consegue amamentar em função dos problemas
obstétricos que levaram à antecipação do parto.
A depender da idade gestacional no momento do parto e de
suas condições clínicas, o recém-nascido vai receber seus primeiros
nutrientes por via intravenosa, em função da imaturidade do trato
gastrointestinal e dos reflexos de sucção e deglutição. Logo que possível,
contudo, passa a receber o leite materno preferencialmente de sua própria
mãe. Se indisponível, os pediatras lançam mão do alimento armazenado
nos bancos de leite humano.
No início, os bebês recebem pequena quantidade de leite, mas,
em pouco tempo, podem chegar a consumir cerca de meio litro por dia. É
uma quantidade expressiva, se considerarmos o grande número de
prematuros internados nas unidades de neonatologia de maior capacidade.
A possibilidade de transmissão de patógenos por meio do leite
materno, inclusive o vírus HIV, exige um cuidado extremo com a qualidade
do leite oferecido. Ou seja, o leite deve ser pasteurizado, para evitar a
transmissão de doenças, e congelado, para evitar que se estrague, como
acontece com o leite de vaca.
Um fator complicador para o provimento de leite materno para
os neonatos internados é a instabilidade na oferta. Afinal, o leite materno
não pode ser comprado ou produzido industrialmente. Depende da
generosidade das doadoras, lactantes que produzem mais leite do que seus
filhos são capazes de consumir. E também da eliminação de barreiras à
doação, quando os bancos de leite ativamente provêm meios para facilitar o
processo de retirada, conservação e transporte do leite doado.
É um desafio logístico formidável, que, de um lado, demanda
infraestrutura de padrão industrial, enquanto, de outro, deve contar com
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recursos humanos capazes de oferecer um tratamento afetuoso às doadoras.
Nesse sentido, as campanhas para estimular a doação de leite materno têm
grande importância para a sensibilização das mães.
Conforme o autor informa na justificação do projeto, o Brasil
conta com rede estruturada de bancos de leite humano. No entanto, ainda
há problemas de oferta do alimento em algumas localidades, especialmente
nas regiões Norte e Nordeste. Com a aprovação da proposição sob análise,
espera-se que cada serviço obstétrico de referência tenha necessariamente o
seu banco de leite humano, cujo estoque poderá ser disponibilizado para as
unidades adstritas, em caso de necessidade. Trata-se de uma grande
conquista para as mães que, por algum motivo, não podem amamentar seus
filhos nos primeiros dias de vida.
Não obstante seu mérito indiscutível, o PLS nº 171, de 2016,
merece alguns reparos quanto à técnica legislativa. A proposição carece de
cláusula de vigência, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 95, de
26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração das normas legais.
Não é obrigatória, pois, à falta dela, subentende-se a vacatio legis tácita de
45 dias. Contudo, no presente caso, por não se tratar de medida de
implementação imediata e simples, é desejável conceder prazo mais longo
aos destinatários. Ademais, julgamos recomendável caracterizar com maior
precisão os serviços de referência a que se refere o inciso acrescido ao art.
10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, deixando explícito que trata de
serviços obstétricos. Ambas as questões são resolvidas por meio de
emendas que oferecemos a seguir.
O exame da constitucionalidade da proposição não revela
óbices a sua aprovação, visto que compete à União legislar
concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde, nos termos do inciso
XII do art. 22 da Constituição Federal. Da mesma forma, não há reparos a
fazer quanto à juridicidade da medida proposta.
III – VOTO
Pelo exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 171, de 2016, com as seguintes emendas:
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EMENDA Nº 1-CAS
Dê-se a seguinte redação ao inciso VI do art. 10 da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, nos termos propostos pelo art. 1º do Projeto
de Lei do Senado nº 171, de 2016:
“Art. 1º ..................................................
‘Art. 10. ...................................
..................................................
VI – manter banco de leite humano, no caso dos serviços
obstétricos de referência.’” (NR)

EMENDA Nº 2-CAS
Acrescente-se o seguinte art. 2º ao Projeto de Lei do Senado
nº 171, de 2016:
“Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e
oitenta dias de sua publicação oficial.”

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2016
Senador EDISON LOBÃO, Presidente

Senadora LÚCIA VÂNIA, Relatora
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 171, DE 2016

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras
providências, para obrigar que maternidades
de referência possuam banco de leite
humano em suas instalações.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O caput do art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
passa a vigorar acrescido dos seguintes inciso VI e parágrafo único:

“Art. 10.
................................................................................................
...................................................................................................
VI – manter banco de leite humano, no caso dos serviços
obstétricos de referência.
Parágrafo único. Para efeito de cumprimento do disposto no inciso
VI, o regulamento definirá quais serviços serão considerados de
referência, observando-se sua relevância regional e o número de
leitos obstétricos oferecidos.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e oitenta dias de
sua publicação oficial.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2016.

Senador EDISON LOBÃO
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
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Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 146, de 2007; 200, de 2015; e 171, de 2016, sejam apreciados
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno (Ofícios nºs 123, de 2016, da CCJ; e 131
e 132, de 2016, da CAS).
(São os seguintes os Ofícios)

PUS

lã

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
CCM#SSAO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Ofício n° 123/16—PRESIDÊNCIAICCJ
Brasília, 14 de dezembro de 2016.
A Sua Excelência o Senhor
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
0

Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2 ,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta Casa,
comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária
realizada nesta data, esta Comissão, em turno suplementar,
adotou definitivamente o Substitutivo deste Presidente ao Projeto
de Lei do Senado n° 146, de 2007, que "Dispõe sobre a
digitalização e arquivamento de documentos em mídia ótica ou
eletrônica, e dá outras providências", de autoria do Senador
Magno Malta.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de
estima e consideração.
Cordialmente,

Senador JOSÉ MARANHÃO
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
OFÍCIO N°

43

1 1 2016 - PRESIDÉNCIAICAS
Brasília, 14 de dezembro de 2016.

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador RENAN CALHE I ROS
Presidente
Senado Federal
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2 ,
combinado com o artigo 284, do Regimento Interno desta Casa, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão, após votação no Tu rn o Suplementar,
aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 200, de 2015, de autoria
da Senadora Ana Amélia e dos Senadores Waldemir Moka e Walter Pinheiro, e
as Emendas n 0S 38-S-CAS, 39-S-CAS, 41-S-CAS e 42-S-CAS.
Foram rejeitadas as Emendas n° 5 26-S a 37-S e 40-S.
Respeitosamente,

Senador EDISON LOBÃO
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1.015, DE 2016
Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, sobre o Projeto de Lei da Câmara
(PLC) nº 218, de 2015, do Deputado Bonifácio de
Andrada, que acrescenta o art. 9º-A à Lei nº 7.347,
de 24 de julho de 1985, “que disciplina a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados ao
meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico e dá outras providências”, para
estabelecer que das decisões ou atos de
representante do Ministério Público nos autos de
inquérito civil ou em peças informativas poderão
ser apresentados recursos ou reclamações ao órgão
superior da instituição, que deverão ser resolvidos
em quarenta e cinco dias.

Relator: Senador ANTONIO ANASTASIA

I – RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 218, de 2015, de
autoria do Deputado Bonifácio de Andrada, que acrescenta o art. 9º-A à Lei
nº 7.347, de 24 de julho de 1985, “que disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e
dá outras providências”.
O projeto é composto de três artigos.
O art. 1º indica o objeto da lei, qual seja, inserir o art. 9º-A à
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, a fim de dispor sobre recursos e
reclamações em inquérito civil e peças de informações. O art. 2º insere o
art. 9º-A propriamente dito, dispondo que “das decisões ou atos de
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representante do Ministério Público nos autos de inquérito civil ou em peças
informativas poderão ser apresentados recursos ou reclamações ao órgão
superior da instituição, que deverão ser resolvidos em quarenta e cinco dias”.
Já o art. 3º traz cláusula de vigência imediata.
Na justificação o autor defende uma solução processual para
esclarecimento de fatos relevantes no inquérito civil, por meio de recursos
ou reclamações ao órgão superior do Ministério Público, como forma de se
proteger os direitos constitucionalmente protegidos e de “impedir uma série
de deficiências, evitando o questionamento judicial de questões que podem
ser sanadas no âmbito do próprio Ministério Público”.
A proposição foi distribuída com exclusividade à CCJ. Não
foram apresentadas emendas no prazo regimental.
II – ANÁLISE
Nos termos do art. 101, incisos I e II, alínea d, do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), compete à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania opinar acerca da constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas por despacho da
Presidência, bem como quanto ao mérito de proposições que versarem sobre
direito processual. De resto, o PLC nº 218, de 2015, não apresenta vício de
natureza regimental.
Quanto
aos requisitos formais
e
materiais
de
constitucionalidade, nada há a opor ao PLC nº 218, de 2015, pois i) incumbe
à União legislar sobre direito processual, conforme art. 22, inciso I, da
Constituição Federal; ii) a proposição tem por finalidade precisamente o
estabelecimento de norma relativa ao inquérito civil e peças informativas,
procedimentos disciplinados pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; iii)
cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matérias de competência
da União (CF, art. 48, caput); iv) os termos da proposição não importam em
violação de cláusula pétrea; e v) não há reserva temática de iniciativa, nos
termos do art. 61 da Carta Magna.
No que concerne à juridicidade, o projeto afigura-se escorreito,
pois i) o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos (normatização
via edição de lei) é o adequado; ii) possui o atributo da generalidade; iii) é
consentâneo com os princípios gerais do Direito; iv) afigura-se dotado de

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

802

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

potencial coercitividade; e v) a matéria nele vertida inova o ordenamento
jurídico.
Quanto ao mérito, a proposta representa um avanço na
disciplina do procedimento do inquérito civil e das peças informativas, ao
prever a possibilidade de recursos ou reclamações ao órgão superior do
Ministério Público, como forma de se aprimorar o controle da legalidade das
decisões e dos atos praticados em sede desses procedimentos.
Como exposto na justificação, possibilita-se assim a correção
de decisões ilegais dentro do próprio Ministério Público, sem que seja
necessária a judicialização dessas questões. A correção de eventuais lesões
a direitos e garantias fundamentais dentro dos procedimentos preparatórios
evita a instauração de ações civis públicas baseadas em provas ilícitas. Dessa
forma, a medida, ao mesmo tempo que garante os direitos do cidadão sujeito
ao procedimento, contribui para aprimorar o sistema de instrução
preparatório para as ações civis públicas. É por isso que merece aprovação.
Nada obstante, necessário fazer um ajuste na redação do
dispositivo incluído, pois se faz a referência a “representantes do Ministério
Público” que, na realidade, é um termo impróprio, pois o Ministério Público
é composto pelos seus membros. Por essa razão, proponho uma emenda de
redação para corrigir o texto e deixá-lo tecnicamente mais preciso.
III – VOTO
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara (PLC) nº 218, de 2015, com a seguinte emenda de redação:

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1 – CCJ
Modifique-se o art. 2º do Projeto de Lei da Câmara nº 218, de
2015, para substituir a expressão “representantes” por “membros” na redação
do art. 9º-A da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, na forma que se segue:
“Art. 2º...............................................................................
“Art. 9º-A Das decisões ou atos de membro do Ministério
Público nos autos de inquérito civil ou em peças
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informativas poderão ser apresentados recursos ou
reclamações ao órgão superior da instituição, que deverão
ser resolvidos em quarenta e cinco dias.” (NR)
.....................................................................................”

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2016.
Senador JOSÉ MARANHÃO, Presidente

Senador ANTONIO ANASTASIA, Relator
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCJ, 14/12/2016 às 10h - 44ª, Ordinária
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

JORGE VIANA

1. LÍDICE DA MATA

PRESENTE

GLEISI HOFFMANN

PRESENTE

2. LASIER MARTINS

JOSÉ PIMENTEL

PRESENTE

3. LINDBERGH FARIAS

FÁTIMA BEZERRA

4. ÂNGELA PORTELA

HUMBERTO COSTA

PRESENTE

5. ZEZE PERRELLA

TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

PRESENTE

6. PAULO PAIM

PRESENTE

BENEDITO DE LIRA

7. IVO CASSOL

PRESENTE

CIRO NOGUEIRA

8. ANA AMÉLIA

PRESENTE

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

EUNÍCIO OLIVEIRA

1. ROBERTO REQUIÃO

PRESENTE

EDISON LOBÃO

2. WALDEMIR MOKA

PRESENTE

ROMERO JUCÁ

PRESENTE

EDUARDO BRAGA

3. GARIBALDI ALVES FILHO
4. JADER BARBALHO

SIMONE TEBET

PRESENTE

5. DÁRIO BERGER

VALDIR RAUPP

PRESENTE

6. ROSE DE FREITAS

MARTA SUPLICY

PRESENTE

7. HÉLIO JOSÉ

JOSÉ MARANHÃO

PRESENTE

8. RAIMUNDO LIRA

PRESENTE

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES
JOSÉ AGRIPINO

SUPLENTES
1. ALOYSIO NUNES FERREIRA

PRESENTE

RONALDO CAIADO

2. ALVARO DIAS

PRESENTE

AÉCIO NEVES

3. ATAÍDES OLIVEIRA

PRESENTE

RICARDO FERRAÇO

4. SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

ANTONIO ANASTASIA

PRESENTE

5. DAVI ALCOLUMBRE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

ANTONIO CARLOS VALADARES

1. VANESSA GRAZZIOTIN

LÚCIA VÂNIA

2. JOÃO CAPIBERIBE

RANDOLFE RODRIGUES

PRESENTE

PRESENTE

3. VAGO

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

EDUARDO AMORIM

1. ARMANDO MONTEIRO

PRESENTE

MARCELO CRIVELLA

2. CIDINHO SANTOS

PRESENTE

3. VICENTINHO ALVES

PRESENTE

MAGNO MALTA

PRESENTE

O Projeto de Lei da Câmara nº 218, de 2015, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1016, DE 2016
Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE, sobre o Substitutivo da Câmara dos
Deputados a Projeto de Lei do Senado nº 13, de
2015, que dispõe sobre a prática da equoterapia,
incidente sobre o Projeto de Lei do Senado nº
264, de 2010, do Senador Flávio Arns.

RELATORA: Senadora ANA AMÉLIA

I – RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(CE) o Substitutivo da Câmara dos Deputados a Projeto de Lei do Senado
(SCD) nº 13, de 2015. Esse SCD se aplica ao Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 264, de 2010, de autoria do Senador Flávio Arns.
O PLS nº 264, de 2010, autuado na Câmara dos Deputados
como Projeto de Lei (PL) nº 4.761, de 2012, dispõe sobre a prática da
equoterapia, método de reabilitação que utiliza o cavalo de forma a permitir
o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.
O SCD nº 13, de 2015, realiza as seguintes alterações no
mencionado PLS:
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a) Diversas pequenas modificações de redação, como a
substituição, na ementa, da preposição “de” pela contração
“da”;
b) No § 1º do art. 1º, acrescenta a equitação como área
integrante da abordagem interdisciplinar que caracteriza a
equoterapia;
c) No caput do art. 3º, retira a previsão à disposição, em
regulamento, sobre a prática da equoterapia;
d) No inciso I do art. 3º, diferencia a equipe de apoio e a
equipe mínima de atendimento, acrescentando que outros
profissionais a integrar a equipe mínima de atendimento
devem possuir curso específico de equoterapia;
e) Na alínea “b” do inciso IV do art. 3º, acrescenta que o
cavalo, a ser provido para assegurar a integridade física do
praticante de equoterapia, deve ser adestrado para uso
exclusivo em tal prática;
f) Na alínea “c” do inciso IV do art. 3º, ressalva que o
provimento de equipamento de proteção individual e de
montaria disponível deve ser necessário apenas quando as
condições físicas e mentais do praticante permitirem seu
uso;
g) Na alínea “d” do inciso IV do art. 3º, ressalva que o
provimento de vestimenta adequada deve ser necessário
apenas quando as condições físicas e mentais do praticante
permitirem seu uso;
h) Na alínea “e” do inciso IV do art. 3º, substitui a garantia de
atendimento médico de urgência ou de remoção para
serviço de saúde, em caso de necessidade, pela garantia de
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atendimento de urgência ou de remoção para unidade de
saúde, se necessário, nas localidades em que não exista
serviço de atendimento médico de emergência;
i) No art. 4º, altera a condição para a operação de centros de
equoterapia, substituindo a necessidade de alvará de
funcionamento da vigilância sanitária e de concordância
com as normas sanitárias previstas em regulamento pela
obtenção de autorização da autoridade de vigilância
sanitária ou laudo técnico emitido pela autoridade regional
de medicina veterinária, o qual deve atestar as condições de
higiene das instalações e de sanidade dos animais;
j) No art. 5º, retira a menção à alínea “b” do inciso IV do art.
3º, elencando não mais em incisos, mas no próprio caput,
as condições às quais o cavalo utilizado em equoterapia
deve atender; e
k) No art. 6º, retira a referência numeral ao prazo para a
vigência da lei, mantendo apenas a referência por extenso.
Após retornar ao Senado Federal, a proposição foi distribuída
para apreciação pela CE. Na sequência, será enviada à Comissão de
Assuntos Sociais e à Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa.

II – ANÁLISE
O inciso I do art. 102 do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF) atribui à CE a competência para opinar sobre proposições que
versem sobre normas gerais sobre educação e ensino. Trata-se de temas que
dizem respeito à abordagem interdisciplinar que é a equoterapia.
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O SCD nº 13, de 2015, altera o PLS nº 264, de 2010,
previamente aprovado no Senado. Nos termos do parágrafo único do art. 65
da Constituição Federal, sendo o projeto emendado, retorna para análise
final por sua casa iniciadora, o Senado Federal.
No caso da emenda ao PLS nº 264, de 2010, o Risf dispõe, em
seus arts. 285 e 287, que emenda da Câmara a projeto do Senado não é
suscetível de modificação por meio de subemenda, devendo o substitutivo
da Câmara a projeto do Senado ser considerado série de emendas e votado,
separadamente, por artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em
correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de
requerimento para votação em globo ou por grupos de dispositivos,
obedecido o fato de emenda da Câmara só poder ser votada em parte se o
seu texto for suscetível de divisão.
Entendemos que as modificações propostas no SCD nº 13, de
2015, da Câmara dos Deputados, são meritórias e aperfeiçoam o projeto
originalmente aprovado no Senado Federal. Destacamos o adequado
acréscimo da equitação como área integrante da abordagem interdisciplinar
que caracteriza a equoterapia. Ademais, entendemos adequada a obrigação
de qualificação em equoterapia pelos membros da equipe de atendimento.
Igualmente meritória é a especificação para que o cavalo de uso na
equoterapia não seja usado para outros fins, o que assegura a docilidade do
animal. Da mesma forma, entendemos adequada a necessidade do uso do
equipamento de proteção e de montaria, bem como da vestimenta
adequada, apenas quando as condições físicas e mentais do praticante
permitirem. A prática da equoterapia demonstra que, por recomendação
médica, pode-se dispensar tais itens.
Igualmente adequadas são as modificações que dizem respeito
à garantia de atendimento de urgência ou de remoção para unidade de
saúde, bem como a exigência de autorização da vigilância sanitária ou de
laudo de medicina veterinária. A modificação realizada no art. 6º, por fim,
torna a lei consentânea com o disposto no § 2º do art. 8º da Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
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III – VOTO
Em vista do exposto, votamos pela aprovação do Substitutivo
da Câmara dos Deputados a Projeto de Lei do Senado (SCD) nº 13, de
2015, incidente sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 264, de 2010.

Sala da Comissão, 23 de fevereiro de 2016

Senador ROMÁRIO, Presidente

Senadora ANA AMÉLIA, Relatora

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

810

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

811

SENADO FEDERAL
PARECER N° 1017, DE 2016
Da COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, sobre o
Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 13, de
2015 (Projeto de Lei nº 4.761, de 2012, na Casa de
origem), ao Projeto de Lei do Senado nº 264, de
2010, do Senador Flávio Arns, que dispõe sobre a
prática da equoterapia.

Relator: Senador PAULO PAIM

I – RELATÓRIO
O Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD) nº 13, de 2015
(Projeto de Lei 4761, de 2012, naquela Casa), ao Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 264, de 2010, dispõe sobre a prática da equoterapia, que consiste
em método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem
interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação para promover o
desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.
A proposição originalmente aprovada no Senado Federal já
dispunha sobre a caracterização da equoterapia, condições para a sua prática,
qualificação dos profissionais envolvidos e condições sanitárias pertinentes.
Ao analisar o PLS nº 264, de 2010, a Câmara dos Deputados deliberou
favoravelmente às seguintes alterações:
a) diversos ajustes redacionais, tais como substituição de
preposições e da grafia de numerais;
b) no § 1º do art. 1º, acrescenta a equitação como área
integrante da abordagem interdisciplinar que caracteriza a
equoterapia;
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c) no caput do art. 3º, suprime a previsão de regulamento sobre
a equoterapia;
d) no inciso I do art. 3º, distingue entre a equipe de apoio e a
equipe mínima de atendimento, acrescentando que
integrantes da última devem possuir curso específico de
equoterapia;
e) na alínea b do inciso IV do art. 3º, acrescenta que o cavalo,
a ser provido para assegurar a integridade física do praticante
de equoterapia, deve ser adestrado para uso exclusivo em tal
prática;
f) nas alíneas c e d do inciso IV do art. 3º, ressalva que o
provimento de equipamento de proteção individual e de
montaria disponível, bem como de vestimenta adequada,
deve ser necessário apenas quando as condições físicas e
mentais do praticante permitirem seu uso;
g) na alínea e do inciso IV do art. 3º, substitui a garantia de
atendimento médico de urgência ou de remoção para serviço
de saúde, em caso de necessidade, pela garantia de
atendimento de urgência ou de remoção para unidade de
saúde, se necessário, nas localidades em que não exista
serviço de atendimento médico de emergência;
h) no art. 4º, altera a condição para a operação de centros de
equoterapia, substituindo a necessidade de alvará de
funcionamento da vigilância sanitária e de concordância
com as normas sanitárias previstas em regulamento pela
obtenção de autorização da autoridade de vigilância sanitária
ou laudo técnico emitido pela autoridade regional de
medicina veterinária, o qual deve atestar as condições de
higiene das instalações e de sanidade dos animais;
i) no art. 5º, retira a menção à alínea b do inciso IV do art. 3º,
elencando não mais em incisos, mas no próprio caput, as

fp2016-01613
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condições às quais o cavalo utilizado em equoterapia deve
atender.
O SCD nº 13, de 2015, foi distribuído para apreciação pela
Comissões de Educação, Cultura e Esporte, de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) e de Assuntos Sociais, já tendo a primeira se
manifestado favoravelmente a todas as alterações.
II – ANÁLISE
Conforme disposto no art. 102-E, inciso VI, do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), compete à CDH opinar sobre proposições
pertinentes à proteção e à inclusão das pessoas com deficiência.
Já os arts. 285 e 287 do (RISF), pertinentes à análise de
substitutivos da Casa revisora a projetos oriundos do Senado Federal,
dispõem que as emendas da Câmara dos Deputados não são suscetíveis de
modificação por meio de subemenda, devendo o SCD ser considerado série
de emendas e votado, separadamente, por artigos, parágrafos, incisos, alíneas
e itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de
requerimento para votação em globo ou por grupos de dispositivos,
ressalvada a possibilidade de votação em partes apenas se o texto for
suscetível de divisão.
Reconhecemos o mérito das alterações efetuadas pela Câmara
dos Deputados sobre o texto original do PLS nº 264, de 2010, que definem
com mais clareza a equoterapia e as condições para a sua prática segura,
aprimorando, ainda a redação e a técnica legislativa. Nenhuma das alterações
em questão ofende, vulnera ou limita direitos e garantias das pessoas com
deficiência – pelo contrário, aprimoram a forma e a consistência do conteúdo
da proposição, que, assim, se apresenta mais apta a promover os seus nobres
fins.

fp2016-01613
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III – VOTO
Em razão do que foi exposto, concluímos pela aprovação do
Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 13, de 2015, ao Projeto de Lei do
Senado nº 264, de 2010.

Sala da Comissão, 06 de abril de 2016.
Senador João Capiberibe, Vice-Presidente

Senador Paulo Paim, Relator

fp2016-01613
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1018, DE 2016
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS,
sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados nº
13, de 2015, ao Projeto de Lei do Senado n° 264,
de 2010 (Projeto de Lei nº 4.761, de 2012, na
Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a
prática da equoterapia.

Relator: Senador OTTO ALENCAR
I – RELATÓRIO
Vem ao exame desta Comissão de Assuntos Sociais (CAS) o
Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD) nº 13, de 2015 (Projeto de
Lei nº 4.761, de 2012, naquela Casa), ao Projeto de Lei do Senado (PLS) nº
264, de 2010, que dispõe sobre a prática da equoterapia.
A proposição originalmente apresentada foi aprovada na forma
de emenda substitutiva após apreciação nesta Comissão, em caráter
terminativo.
O projeto enviado à revisão da Câmara dos Deputados
compõe-se de seis artigos. O primeiro estabelece o significado legal de
equoterapia e define que o seu praticante é a pessoa com deficiência que
realiza atividades de equoterapia. Já o art. 2º obriga haver prévia avaliação
do estado de saúde do candidato a essa modalidade terapêutica.
O art. 3º enumera, em seus incisos, rol não exaustivo de
condições para a prática de equoterapia, tais como disponibilidade de
equipe multiprofissional, terapia direcionada às necessidades do praticante,
registro das informações em prontuário e provimento de condições que
assegurem a integridade física do praticante. O art. 4º estabelece que os
centros de equoterapia funcionarão somente após a obtenção de alvará
junto à vigilância sanitária. O art. 5º determina que o cavalo utilizado em
equoterapia deve apresentar boa condição de saúde; ser submetido a
inspeções veterinárias regulares e ser mantido em instalações apropriadas.
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Por fim, o art. 6º é a cláusula de vigência e dispõe que, caso aprovada, a lei
deverá entrar em vigor na data de sua publicação.
Após tramitação na Câmara dos Deputados, o PLS nº 264, de
2010, retorna para análise desta Casa Legislativa, na forma do SCD nº 13,
de 2015, cujas modificações impostas ao projeto do Senado são descritas
em seguida.
Além de se observarem algumas modificações de vocábulos,
tal como a substituição do verbo “regulamenta” por “dispõe” no caput do
art. 1º, por exemplo, identificamos mais oito alterações no texto
previamente aprovado no Senado Federal:
1. no § 1º do art. 1º, incluiu-se a equitação no rol de áreas
abarcadas pela equoterapia;
2. excluiu-se, no caput do art. 3º, a possibilidade de
atuação normativa da autoridade regulamentadora sobre
a equoterapia;
3. o inciso I do art. 3º passou a exigir, como condição para
a prática de equoterapia, existência de equipe de apoio
(médico, médico veterinário) e de equipe mínima de
atendimento composta por profissionais (psicólogo,
profissional de equitação entre outros) que possuam
curso específico de equoterapia;
4. na alínea b do inciso IV do art. 3º, passou-se a exigir
que o cavalo seja adestrado para uso exclusivo em
equoterapia como uma das condições para assegurar a
integridade física do praticante;
5. no inciso IV do art. 3º, acrescentou-se a observação de
que o uso de equipamento de proteção individual e de
montaria (alínea c), bem como de vestimenta adequada
(alínea d), serão necessários somente quando as
condições físicas e mentais do praticante permitirem;
6. a alínea e do inciso IV do art. 3º passou a obrigar
garantia de atendimento médico de urgência ou de
remoção para serviço de saúde somente nas localidades
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em que não exista serviço de atendimento médico de
emergência;
7. o art. 4º passou a dispor que os centros de equoterapia
poderão funcionar após receberem autorização da
autoridade de vigilância sanitária ou laudo técnico
emitido pela autoridade regional de medicina
veterinária, que ateste as condições de higiene das
instalações e de sanidade dos animais; e
8. o art. 5º deixou de ter os três incisos do texto original,
mas não houve alteração no conteúdo dos comandos.
O SCD nº 13, de 2015, foi analisado e aprovado previamente
nas Comissões de Educação, Cultura e Esporte (CE) e de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH). Após apreciação nesta
Comissão, a matéria será encaminhada ao Plenário desta Casa.
II – ANÁLISE
A competência desta Comissão para apreciar a matéria sob
análise encontra respaldo no inciso II do art. 100 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF). Consoante os arts. 285 e 287 do Risf, emenda da
Câmara a projeto do Senado não é suscetível de modificação por meio de
subemenda. Ademais, substitutivo da Câmara dos Deputados a projeto do
Senado é considerado uma série de emendas. Logo, nesta fase de
tramitação do SCD nº 13, de 2015, cabe a esta Casa aceitar ou rejeitar o
substitutivo, na íntegra ou em parte.
A maior parte das alterações propostas na Câmara dos
Deputados, de fato, aprimoram o texto aprovado pelo Senado Federal.
Discordamos, no entanto, de três modificações.
A primeira é a exclusão da possibilidade de a autoridade
regulamentadora normatizar eventuais questões referentes à prática de
equoterapia. Acreditamos que, para a adequada segurança dos pacientes
submetidos a esse tipo de tratamento, é fundamental a permanente tutela do
poder público, o qual deve ter a prerrogativa de, caso necessário, intervir
para aperfeiçoar o regulamento sobre a matéria.
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Em segundo lugar, julgamos que a redação da alínea e do
inciso IV do art. 3º do PLS nº 264, de 2010, deixa clara a responsabilidade
do centro de equoterapia de garantir atendimento médico de urgência ou de
remoção para serviço de saúde. A condicional de exigir tais serviços
somente em localidades em que não exista atendimento médico de
emergência – acrescentada pelo SCD sob análise – desobriga a maioria dos
centros de equoterapia a assegurar assistência em casos de acidentes,
situação de que discordamos.
Por fim, somos pela manutenção do art. 4º do PLS nº 264, de
2010, que dispõe que centros de equoterapia somente poderão operar
mediante alvará de funcionamento da vigilância sanitária e de acordo com
as normas sanitárias previstas em regulamento. O fato de o art. 4º do SCD
sob análise possibilitar o funcionamento desses centros com base somente
em laudo técnico de autoridade de medicina veterinária pode gerar
insegurança a usuários e profissionais. Isso porque considera-se, assim, a
possibilidade de prescindir da análise da equipe de vigilância sanitária, o
que julgamos inconcebível.
III – VOTO
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo da
Câmara dos Deputados nº 13, de 2015, ao Projeto de Lei do Senado nº 264,
de 2010, ressalvadas as modificações no caput do art. 3º, na alínea e do
inciso IV do art. 3º e no art. 4º.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2016.
Senador EDISON LOBÃO, Presidente

Senador OTTO ALENCAR, Relator
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1025, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 939, de 2003
(nº 157, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à
RANSSOLIN & AGUSTINI LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Bituruna,
Estado do Paraná.

RELATOR: Senador HÉLIO JOSÉ
RELATOR AD HOC: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 939, de 2003 (nº 157, de 2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à RANSSOLIN &
AGUSTINI LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Bituruna, Estado do Paraná. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
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seguiu o voto favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
No Senado Federal, a matéria teve a sua tramitação sobrestada
em 2003 por solicitação da Presidência da República, constante da Mensagem
nº 602, de 11 de novembro de 2003, que comunicou a existência de denúncia,
formulada pela empresa Dalmas & Pedroso Ltda., que tinha por objeto o
possível cometimento de crime de falsidade no procedimento licitatório
vencido pela outorgada, o que poderia dar ensejo à anulação da Concorrência
nº 87/2000-SSR/MC.
Por meio do Ofício nº 94, de 26 de fevereiro de 2015, o PrimeiroSecretário do Senado Federal solicitou ao Ministro de Estado das
Comunicações, informações sobre as apurações da referida denúncia que
deram ensejo ao sobrestamento do PDS nº 939, de 2003.
As informações solicitadas foram respondidas pelo Ofício nº
28473/2016/SEI-MCTIC e constam da Nota Informativa nº 1556/2016/SEIMCTIC.

II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
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formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Conforme se depreende dos documentos encaminhados pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), os
fatos denunciados foram comunicados ao Departamento de Polícia Federal
que instaurou o Inquérito Policial nº 912/2003-SR/DPF/PR, posteriormente
encaminhado à Justiça Federal.
O referido Inquérito Policial foi arquivado pelo Juízo da 3º Vara
Federal Criminal da Seção Judiciária do Paraná em razão da falta de base para
a denúncia, o que revela a improcedência da denúncia formulada pela
empresa Dalmas & Pedroso Ltda. e mantém inalterado o resultado do
procedimento licitatório que adjudicou à Ranssolin & Agustini Ltda. a
outorga de permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Bituruna, Estado do Paraná.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 939, de 2003, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à
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RANSSOLIN & AGUSTINI LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Bituruna, Estado do Paraná, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador João Alberto Souza, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1026, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 175, de 2014
(nº 1.135, de 2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rede
Brasil de Radiodifusão Limitada para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada no Município de Marilândia, Estado
do Espírito Santo.

RELATORA: Senadora ROSE DE FREITAS
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) n° 175, de 2014 (n° 1.135, de 2013, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rede Brasil de
Radiodifusão Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, no Município de Marilândia, Estado do Espírito Santo.
O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3°, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 175, de 2014, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à
Rede Brasil de Radiodifusão Limitada para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, no Município de Marilândia, Estado do
Espírito Santo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente
Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1027, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 2015
(nº 922, de 2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova permissão outorgada à
RÁDIO CULTURA VENDA NOVA FM LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Ibatiba,
Estado do Espírito Santo.

RELATORA: Senadora ROSE DE FREITAS
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 16, de 2015 (nº 922, de 2013, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova permissão outorgada à RÁDIO
CULTURA VENDA NOVA FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de Ibatiba, Estado do Espírito
Santo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 16, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova permissão
outorgada à RÁDIO CULTURA VENDA NOVA FM LTDA. para explorar
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serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Ibatiba,
Estado do Espírito Santo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senadora Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1028, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de 2015
(nº 1.221, de 2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à LTP
Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo.

RELATOR: Senador CRISTOVAM BUARQUE
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO

I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 27, de 2015 (nº 1.221, de 2013, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à LTP Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
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Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 27, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à
LTP Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em

_

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

841

3

frequência modulada na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc

_
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1029, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de 2015
(nº 1.267, de 2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio FM do Vale do Piracicaba
Ltda. para executar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
João Monlevade, Estado de Minas Gerais.

RELATOR: Senador ZEZE PERRELLA
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 29, de 2015 (nº 1.267, de 2013, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM
do Vale do Piracicaba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de João Monlevade, Estado de Minas Gerais.
O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações à
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o voto favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional
e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos
termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (CCT) opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de distribuição em
caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre os aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição.
Com relação à constitucionalidade material da proposição, no
entanto, em relatório anterior identificamos possível conflito da matéria com o
disposto no art. 54, inciso II, aliena a, da Constituição Federal, mas
vislumbramos a necessidade de proceder ao reexame do PDS, com a
apresentação deste novo relatório.
O dispositivo constitucional proíbe que deputados e senadores,
desde a posse, sejam proprietários, controladores ou diretores de empresa que
goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público,
ou nela exerçam função remunerada.
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Saliente-se que o Senado Federal já se pronunciou sobre esta
questão por meio dos Pareceres nºs 922, de 2009, e 923, de 2011, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e da CCT, respectivamente. As
conclusões da CCJ foram no sentido de que:
a) incide na vedação de que trata o art. 54, inciso II, aliena a, da
Constituição Federal o parlamentar que seja proprietário,
controlador ou diretor de pessoa jurídica detentora de concessão,
permissão ou autorização para exploração de serviços de
radiodifusão sonora ou de sons e imagens;
b) deve ser rejeitado o ato de outorga ou renovação de concessão,
permissão ou autorização para a exploração de serviço de
radiodifusão de pessoa jurídica que se enquadre na situação acima
mencionada, observado, no caso de renovação, o disposto no art.
223, § 2°, da Constituição.

A decisão da CCT recomendou que as conclusões da CCJ fossem
observadas quando do exame de PDS em que Deputado Federal ou Senador
seja proprietário, controlador ou diretor de pessoa jurídica detentora de
concessão, permissão ou autorização para exploração de serviços de
radiodifusão. As determinações das Comissões nunca foram adotadas, no
entanto.
Ocorre que o Ministério das Comunicações (MC) defende posição
divergente da interpretação dada pelos dois pareceres ao art. 54, II, a. O
posicionamento do MC obedece aos ditames do parágrafo único do art. 38 da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, com redação dada pela Lei nº 10.610,
de 20 de dezembro de 2002, que veda a participação de detentor de mandado
eletivo apenas no quadro diretivo de empresas de radiodifusão.
Assim, a documentação exigida pelo órgão das pessoas jurídicas e
dos acionistas que integram o quadro societário das empresas proponentes à
exploração dos serviços de radiodifusão segue esse entendimento. E, é
evidente, os atos de outorga ou renovação para exploração de serviços de
radiodifusão submetidos ao crivo do Congresso Nacional por força dos arts.
49, XII, e 223, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, também são instruídos
segundo a mesma abordagem.
Como consequência, a análise dos PDS por esta Comissão sempre
teve como norte a legislação que regula a matéria e os procedimentos
estabelecidos pela Resolução nº 3, de 2009, citada anteriormente.
Por oportuno, convém reproduzir o que prevê a norma:
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“Art. 2º A apreciação dos atos a que se refere o art. 1º far-se-á nos
termos do art. 91 do RISF, mediante a comprovação de atendimento,
pela entidade proponente, nos casos de renovação, ou de
compromisso de atendimento, nos casos de outorga, aos princípios
expressos nos arts. 221 e 222 da Constituição Federal e na legislação
pertinente.
§ 1º No caso de renovação, a apreciação a que se refere o caput farse-á com base na documentação enviada pelo poder concedente,
dando conta de que a entidade proponente cumpriu as referidas
obrigações legais e também os compromissos assumidos em contrato
ou convênio.
§ 2º A apreciação a que se refere o caput deste artigo considerará,
também, os procedimentos adotados pela Câmara dos Deputados, no
exame da matéria.
....................................................................................................”

Nossa atuação tem se restringido, assim, ao exame da
documentação encaminhada pelo Poder Executivo, que atesta o cumprimento
das obrigações legais e dos compromissos assumidos em contrato ou convênio
pelas proponentes, sem que esta Comissão se manifeste sobre ocorrências que
não constem dos autos dos processos que chegam para análise.
Em vista, portanto, do conflito de interpretação acerca da
matéria, consideramos necessária uma decisão institucional da CCT a respeito
das questões aqui expostas, especialmente sobre a aplicação das conclusões
dos Pareceres nºs 922, de 2009, e 923, de 2011, da CCJ e da CCT,
respectivamente, na apreciação dos PDS submetidos ao crivo do Colegiado.
Para tanto, entendemos urgente o encaminhamento de consulta à
CCJ para que aquele Colegiado se manifeste definitivamente sobre as questões
aqui apontadas e que oriente os procedimentos a serem seguidos no
desempenho da missão confiada à CCT neste particular.
Por fim, consideramos que, para que não haja solução de
continuidade, até que a decisão da CCT seja tomada, o PDS sob exame deve
seguir sua tramitação normal. Por essas razões, entendemos que o PDS nº 29,
de 2015, deve ser aprovado.
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 29, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO FM DO VALE DO PIRACICABA LTDA. para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de João
Monlevade, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016

Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1030, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de 2015
(nº 1.565, de 2014, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação de Pais, Alunos e Mestres de Santa
Luzia – Touros/RN para executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Touros,
Estado do Rio Grande do Norte.

RELATOR: Senador JOSÉ AGRIPINO
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 82, de 2015 (nº 1.565, de 2014, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Pais,
Alunos e Mestres de Santa Luzia – Touros/RN para executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Touros, Estado do Rio Grande do
Norte. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS n° 82, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 82, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização
à Associação de Pais, Alunos e Mestres de Santa Luzia – Touros/RN para
executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Touros, Estado do
Rio Grande do Norte, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1031, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 115, de 2015 (nº 92, de 2011, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rede MS
Integração Rádio e Televisão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

RELATOR: Senador DECA
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 115, de 2015 (nº 92, de 2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede MS
Integração Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul. O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o voto favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 115, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
renova a permissão outorgada à Rede MS Integração Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
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na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016

Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Deca, Relator
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Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1032, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 132, de 2015
(nº 1.337, de 2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Capelista Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Missal, Estado do Paraná.

RELATOR: Senador CRISTOVAM BUARQUE
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 132, de 2015 (nº 1.337, de 2013, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Capelista Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Missal, Estado do Paraná. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
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proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 132, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à
Rádio Capelista Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Missal, Estado do Paraná, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente
Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE

Página 1 de 1

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

868

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

869

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

870

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

SENADO FEDERAL
PARECER N° 1033, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 133, de 2015
(nº 1.339, de 2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova permissão
outorgada à RÁDIO CORREIO DO VALE
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Mamanguape, Estado da Paraíba.

RELATOR: Senador CRISTOVAM BUARQUE
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 133, de 2015 (nº 1.339, de 2013, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova permissão outorgada à RÁDIO
CORREIO DO VALE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Mamanguape, Estado da Paraíba. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 133, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova permissão
outorgada à RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Mamanguape,
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Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1034, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de 2015
(nº 1.500, de 2014, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária para Divulgação da
Cultura de Campina do Simão para executar
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Campina do Simão, Estado do Paraná.

RELATOR: Senador CRISTOVAM BUARQUE
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 137, de 2015 (nº 1.500, de 2014, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária para Divulgação da Cultura de Campina do Simão para
executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Campina do
Simão, Estado do Paraná. O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS n° 137, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 137, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização
à Associação Comunitária para Divulgação da Cultura de Campina do
Simão para executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Campina do Simão, Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1035, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 141, de 2015 (nº 1.584, de 2014,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão ao Sistema Patense de
Radiodifusão Ltda. para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.

RELATOR: Senador CRISTOVAM BUARQUE
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) n° 141, de 2015 (n° 1.584, de 2014, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão ao Sistema
Patense de Radiodifusão Ltda. para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3°, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE

Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 141, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga concessão ao Sistema Patense de Radiodifusão Ltda. para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Patos de Minas,
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente
Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

884

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO
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PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1036, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 144, de 2015 (nº 1.626, de 2014,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga autorização à Associação de
Apoio aos Carentes de Dom Bosco - AACDB
para executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Dom Bosco, Estado
de Minas Gerais.

RELATOR: Senador CRISTOVAM BUARQUE
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 144, de 2015 (nº 1.626, de 2014, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Apoio aos Carentes de Dom Bosco - AACDB para executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Dom Bosco, Estado de Minas
Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
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Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o PDS n° 144, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 144, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga autorização à Associação de Apoio aos Carentes de Dom Bosco AACDB para executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Dom Bosco, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1037, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2015
(nº 1.343, de 2013, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema de Comunicação do Agreste Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Traipu,
Estado de Alagoas.

RELATOR: Senador CRISTOVAM BUARQUE
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) n° 147, de 2015 (n° 1.343, de 2013, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de
Comunicação do Agreste Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, na cidade de Traipu, Estado de Alagoas. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3°,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 147, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão
ao Sistema de Comunicação do Agreste Ltda. para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Traipu, Estado de
Alagoas, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente
Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

896

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE

Página 1 de 1

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

897

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

898

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

899

SENADO FEDERAL
PARECER N° 1038, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 165, de 2015
(nº 2.047, de 2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova concessão
outorgada à Rádio Agulhas Negras de Resende
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Resende,
Estado do Rio de Janeiro.

RELATOR: Senador HÉLIO JOSÉ
RELATOR AD HOC: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em caráter terminativo, o Projeto de Decreto
Legislativo (PDS) nº 165, de 2015 (nº 2.047, de 2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova concessão outorgada à Rádio
Agulhas Negras de Resende Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto
está em consonância com o disposto na Lei Complementar n° 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS nº 165, de
2015, evidenciou que a Rádio Agulhas Negras de Resende Ltda. apresentou
intempestivamente seu pedido de renovação da outorga. De acordo com a
legislação vigente, a solicitação deveria ter sido protocolada no período
compreendido entre 1º de novembro de 2003 e 1º de fevereiro de 2004, mas
só foi efetivamente autuada em 22 de agosto de 2006.
No entanto, a Advocacia-Geral da União (AGU), ao
reconhecer a intempestividade do pedido, aludiu os princípios da
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continuidade do serviço público e da boa-fé objetiva, concluindo que o
Ministério das Comunicações poderia renovar a outorga.
Nessa esteira, deve-se destacar o disposto na Portaria MC
nº 153, de 16 de março de 2012, por meio da qual o Ministério das
Comunicações decidiu conhecer e analisar todos os pedidos de renovação
autuados até 31 de maio de 2012, mesmo que considerados intempestivos,
incluindo, por consequência, a solicitação da Rádio Agulhas Negras de
Resende Ltda.
Importante ressaltar que entendimento análogo foi reforçado
com a recente edição da Medida Provisória (MPV) nº 747, de 30 de
setembro de 2016, que dispõe sobre o processo de renovação das
concessões e permissões para a execução dos serviços de radiodifusão, e
estabelece novos dispositivos sobre a matéria. De acordo com o seu art. 2º,
os pedidos intempestivos serão conhecidos e devidamente processados pelo
Poder Executivo.
III – VOTO
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do ato que renova
concessão outorgada à Rádio Agulhas Negras de Resende Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, na cidade de
Resende, Estado do Rio de Janeiro.

Sala da Comissão, 13/12/2016

Senador Lasier Martins, Presidente

Senador João Alberto Souza, Relator Ad Hoc
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Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES
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1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
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PRESENTE
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PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
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VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ
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HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
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SUPLENTES
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1. JOSÉ AGRIPINO
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PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1039, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 218, de 2015
(nº 349, de 2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à TV Pajuçara Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Maceió, Estado de Alagoas.

RELATOR: Senador EDUARDO AMORIM
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 218, de 2015 (nº 349, de 2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à TV
Pajuçara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Maceió, Estado de Alagoas. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
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Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 218, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
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técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova permissão
outorgada à TV Pajuçara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1040, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 245, de 2015 (nº 1.567, de 2014,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga autorização à Associação
Cultural Comunitária Pinhal Grande para
executar serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Pinhal Grande, Estado do Rio
Grande do Sul.

RELATOR: Senador LASIER MARTINS
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 245, de 2015 (nº 1.567, de 2014, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Cultural Comunitária Pinhal Grande para executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do Sul. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EB1FCCB900167B52.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-1 (ANEXO: 001)

912

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS n° 245, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 245, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Pinhal Grande
para executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Pinhal
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE
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TITULARES
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1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1041, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 247, de 2015 (nº 1.587, de 2014,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga autorização à Associação Rádio
Comunitária Hulha Negra para executar
serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Hulha Negra, Estado do Rio Grande
do Sul.

RELATOR: Senador LASIER MARTINS
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 247, de 2015 (nº 1.587, de 2014, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Rádio Comunitária Hulha Negra para executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Hulha Negra, Estado do Rio Grande do Sul. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS n° 247, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 247, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Hulha Negra para
executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Hulha Negra,
Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1042, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 249, de 2015 (nº 1.623, de 2014,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga autorização à Associação Ação
Social Comunitária do Jardim Vitória e
Adjacência para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Espírito Santo do Pinhal, Estado de São
Paulo.

RELATOR: Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 249, de 2015 (nº 1.623, de 2014, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Ação Social Comunitária do Jardim Vitória e Adjacência para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Espírito Santo do Pinhal,
Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
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Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS n° 249, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
2
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 249, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga autorização à Associação Ação Social Comunitária do Jardim
Vitória e Adjacência para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal
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CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES
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VAGO
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PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE
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2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1043, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 250, de 2015 (nº 1.638, de 2014,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga autorização à Associação
Comunitária Resgate da Misericórdia para
executar serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.

RELATOR: Senador LASIER MARTINS
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 250, de 2015 (nº 1.638, de 2014, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Resgate da Misericórdia para executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto
está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar n° 95,
de 26 de fevereiro de 1998. Nada obstante, necessário se faz apresentar
emenda de redação para corrigir o nome da outorgada, substituindo-se o
vocábulo “Misericórida” por “Misericórdia”.
O exame da documentação que acompanha o PDS n° 250, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 250, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga autorização à Associação Comunitária Resgate da Misericórdia
para executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Caxias do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte emenda
de redação:
EMENDA Nº 1 – CCT (DE REDAÇÃO)
(ao PDS nº 250, de 2015)
Substituam-se, na ementa e no art. 1º do Projeto de Decreto
Legislativo nº 250, de 2015, a denominação Associação Comunitária
Resgate da Misericórida por Associação Comunitária Resgate da
Misericórdia.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
SECRETARIA DA COMISSÃO

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 250, DE 2015
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA RESGATE DA MISERICÓRDIA
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria do Ministério
das Comunicações nº 167 de 21 de março de 2012, que outorga autorização à
Associação Comunitária Resgate da Misericórdia para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1044, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 262, de 2015 (nº 1.335, de 2013,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à
Fundação FAFIT de Rádio e TV Educativa
para executar serviço de radiodifusão sonora
em
frequência
modulada,
com
fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Itararé, Estado de São Paulo.

RELATOR: Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 262, de 2015 (nº 1.335, de 2013, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Fundação FAFIT de Rádio e TV Educativa para executar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Itararé, Estado de São Paulo. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
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Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
Devido à sua especificidade, os canais de radiodifusão
educativa são reservados à exploração da União, Estados e Municípios,
universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro de
1967, que complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.

2
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 262, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
renova a permissão outorgada à Fundação FAFIT de Rádio e TV Educativa
para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Itararé, Estado de São Paulo,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1045, DE 2016
DA COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de 2015
(nº 37, de 2015, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à
Associação Difusora Comunitária do Catete
para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

RELATOR: Senador EDUARDO LOPES
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO

I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 265, de 2015 (nº 37, de 2015, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Difusora
Comunitária do Catete para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
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Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o PDS n° 265, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 265, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização
à Associação Difusora Comunitária do Catete para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1046, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 266, de 2015 (nº 72, de 2015, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Beneficente Cultural e Educacional Amor ao
Próximo para executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina.

RELATOR: Senador LASIER MARTINS
RELATOR AD HOC: Senador DECA

I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 266, de 2015 (nº 72, de 2015, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Beneficente Cultural e Educacional Amor ao Próximo para executar
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Imaruí, Estado de Santa
Catarina. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS n° 266, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 266, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga autorização à Associação Beneficente Cultural e Educacional
Amor ao Próximo para executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Imaruí, Estado de Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador LASIER MARTINS, Presidente

Senador Deca, Relator Ad Hoc
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1047, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 268, de 2015 (nº 78, de 2015, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Líder
do Vale Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Herval D'Oeste, Estado de Santa
Catarina.

RELATOR: Senador LASIER MARTINS
RELATOR AD HOC: Senador DECA
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 268, de 2015 (nº 78, de 2015, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Líder do Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Herval D'Oeste, Estado de Santa Catarina. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 268, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Líder do Vale Ltda. para explorar
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serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Herval
D'Oeste, Estado de Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Deca, Relator Ad Hoc
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1048, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 273, de 2015 (nº 1.131, de 2013,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga autorização à Associação
Cultural e Artística Resgate Vida de
Holambra para executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de
Holambra, Estado de São Paulo.

RELATOR: Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 273, de 2015 (nº 1.131, de 2013, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Cultural e Artística Resgate Vida de Holambra para executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Holambra, Estado de São Paulo. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e

1
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Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o PDS n° 273, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 273, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga autorização à Associação Cultural e Artística Resgate Vida de
Holambra para executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Holambra, Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1049, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA,
em caráter terminativo, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 291, de 2015
(nº 1.642, de 2014, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização ao Centro de Apoio Social
Amigos da Solidariedade para executar
serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de
Janeiro.
RELATOR: Senador EDUARDO LOPES
RELATOR AD HOC: SENADOR FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o
Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 291, de 2015 (nº 1.642,
de 2014, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização ao Centro de Apoio Social Amigos da
Solidariedade

para

executar

serviço

de

radiodifusão

comunitária, na cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de
Janeiro. O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
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A

exposição

de

motivos

Dezembro de 2016

do

Ministro

das

Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável, o que
levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara
dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania daquela
Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado
em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado
Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação,
imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de
concessão,

permissão

e

autorização

para

serviços

de

radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se
também sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, regulamentada pelo Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou
autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo,
pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso
Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento
adequado, conforme preceitua o art. 213, II, do Regimento
Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame,
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no
tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o PDS
n° 291, de 2015, não evidenciou violação das formalidades
estabelecidas na Lei n° 9.612, de 1998.

III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 291, de 2015, não evidenciou violação da
legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos
aspectos

de

constitucionalidade,

juridicidade

e

técnica

legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga
autorização ao Centro de Apoio Social Amigos da Solidariedade
para executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016

Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1050, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 313, de 2015 (nº 67, de 2015, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga
autorização
à
Associação
Comunitária de Desenvolvimento Artístico e
Cultural do Paraíso das Águas - ASCOPA
para executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Costa Rica, Estado
do Mato Grosso do Sul.

RELATOR: Senador VALDIR RAUPP
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 313, de 2015 (nº 67, de 2015, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural do Paraíso das
Águas - ASCOPA para executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS n° 313, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 313, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico e Cultural do Paraíso das Águas - ASCOPA para executar serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Costa Rica, Estado do Mato
Grosso do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1051, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 331, de 2015
(nº 1.552, de 2014, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação de Radiodifusão Jovem FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Jaú do Tocantins, Estado de Tocantins.

RELATOR: Senador HÉLIO JOSÉ
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 331, de 2015 (nº 1.552, de 2014, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Radiodifusão Jovem FM para executar serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Jaú do Tocantins, Estado de Tocantins. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
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Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o PDS n° 331, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 331, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização
à Associação de Radiodifusão Jovem FM para executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Jaú do Tocantins, Estado de
Tocantins, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1052, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 344, de 2015
(nº 111, de 2015, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária, Cultural e Desenvolvimento Social
de Dois Lajeados –ACODL – para executar serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Dois
Lajeados, Estado do Rio Grande do Sul.

RELATOR: Senador SÉRGIO PETECÃO
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 344, de 2015 (nº 111, de 2015, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária, Cultural e Desenvolvimento Social de Dois Lajeados – ACODL –
para executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Dois Lajeados,
Estado do Rio Grande do Sul. O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o
que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e
vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos
termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de
concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens. Por se tratar de distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe
pronunciar-se também sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que
outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar
n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS n° 344, de 2015,
não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei n° 9.612, de
1998.
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 344, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à
Associação Comunitária, Cultural e Desenvolvimento Social de Dois Lajeados ACODL - para executar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Dois
Lajeados, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1053, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 356, de 2015 (nº 42, de 2015, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga autorização à Associação de
Pequenos Produtores de Tocantínia para
executar serviço de radiodifusão comunitária,
cidade de Tocantínia, Estado de Tocantins.

RELATOR: Senador VALDIR RAUPP
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 356, de 2015 (nº 42, de 2015, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Pequenos Produtores de Tocantínia para executar serviço de radiodifusão
comunitária, cidade de Tocantínia, Estado de Tocantins. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Risf.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS n° 356, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 356, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
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não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga autorização à Associação de Pequenos Produtores de Tocantínia
para executar serviço de radiodifusão comunitária, cidade de Tocantínia,
Estado de Tocantins, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1054, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 359, de 2015
(nº 724, de 2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à
Associação Cultural de Difusão Comunitária de
Nova Belém – ADNOBE para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Nova
Belém, Estado de Minas Gerais.

RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 359, de 2015 (nº 724, de 2012, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural
de Difusão Comunitária de Nova Belém – ADNOBE para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Nova Belém, Estado de Minas Gerais.
O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS n° 359, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 359, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização
à Associação Cultural de Difusão Comunitária de Nova Belém – ADNOBE
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Belém,
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1055, DE 2016
Da
COMISSÃO
DE
CIÊNCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 361, de 2015 (nº 1.098, de 2013,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à RÁDIO
PRATA FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada,
na cidade de Águas da Prata, Estado de São
Paulo.

RELATOR: Senador VALDIR RAUPP
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 361, de 2015 (nº 1.098, de 2013, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à
RÁDIO PRATA FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Águas da Prata, Estado de São Paulo. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o voto favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também
sobre os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder
Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução
n° 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha
o PDS nº 361, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
renova permissão outorgada à à RÁDIO PRATA FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de
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Águas da Prata, Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Valdir Raupp, Relator
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1056, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 366, de 2015
(nº 1.619, de 2014, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação
Radiodifusão
Comunitária
Independência para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tutóia,
Estado do Maranhão.

RELATOR: Senador ROBERTO ROCHA
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 366, de 2015 (nº 1.619, de 2014, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Radiodifusão Comunitária Independência para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tutóia, Estado do Maranhão. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o PDS n° 366, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
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III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 366, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização
à Associação Radiodifusão Comunitária Independência para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Tutóia, Estado do Maranhão, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1057, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de 2015
(nº 73, de 2015, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária de Radiodifusão de
Feira da Mata para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Feira da
Mata, Estado da Bahia.

RELATOR: Senador DÁRIO BERGER
RELATOR AD HOC: Senador FLEXA RIBEIRO
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 371, de 2015 (nº 73, de 2015, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária de Radiodifusão de Feira da Mata para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Feira da Mata, Estado da Bahia. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações à
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o voto favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça
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e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra disciplina
específica na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo
Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o PDS n° 371, de
2015, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei
n° 9.612, de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 371, de 2015, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Radiodifusão de Feira da Mata para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Feira da Mata, Estado da
Bahia, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator Ad Hoc
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1058, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2016 (nº
177, de 2015, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
RÁDIO TAMENGO FM LTDA. para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Corumbá, Estado de Mato
Grosso do Sul.

RELATOR: Senador PEDRO CHAVES
I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 33, de 2016 (nº 177, de 2015, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO TAMENGO FM LTDA. para
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações à
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o
que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
voto favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e
vazado em boa técnica legislativa.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1023

II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos
termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. Por se tratar de distribuição em caráter exclusivo,
incumbe-lhe pronunciar-se também sobre os aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que
outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar
n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 33, de 2016, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO TAMENGO FM LTDA. para executar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Corumbá, Estado de
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Mato Grosso do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Pedro Chaves, Relator
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1059, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2016
(nº 191, de 2015, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO
CULTURAL
E
DE
RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA
DE
PIÇARRA para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Piçarra, Estado do
Pará.

RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO

I – RELATÓRIO

Chega

à

Comissão

de

Ciência,

Tecnologia,

Inovação,

Comunicação e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS) nº 34, de 2016 (nº 191, de 2015, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE PIÇARRA para
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade na cidade de
Piçarra, Estado do Pará. O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
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presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que
seguiu o voto favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal,
nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de
proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Por se tratar de
distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
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constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 34, de 2016, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE
PIÇARRA para para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Piçarra, Estado do Pará, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Flexa Ribeiro, Relator
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1060, DE 2016
Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA, em caráter terminativo, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de 2016 (nº
193, de 2015, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à MATRIX
RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Campo Grande, Estado
de Mato Grosso do Sul.

RELATOR: Senador PEDRO CHAVES

I – RELATÓRIO
Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática (CCT), em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 35, de 2016 (nº 193, de 2015, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato
que
outorga
concessão
à
MATRIX
RADIODIFUSÃO
E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações à
Presidente da República, documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação aplicável, o
que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o
voto favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e
vazado em boa técnica legislativa.
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II – ANÁLISE
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos
termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à CCT opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. Por se tratar de distribuição em caráter exclusivo,
incumbe-lhe pronunciar-se também sobre os aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que
outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas
formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução n° 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional,
sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme
preceitua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos
constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às
atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar
n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o
PDS nº 35, de 2016, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão à
MATRIX RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Campo Grande, Estado
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de Mato Grosso do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 13/12/2016
Senador Lasier Martins, Presidente

Senador Pedro Chaves, Relator
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CCT, 13/12/2016 às 08h45 - 38ª, Extraordinária
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. ZEZE PERRELLA

LASIER MARTINS

PRESENTE

WALTER PINHEIRO
ÂNGELA PORTELA

PRESENTE

IVO CASSOL

2. JORGE VIANA
3. PASTOR VALADARES

PRESENTE

4. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

5. GLADSON CAMELI

Maioria (PMDB)
TITULARES

SUPLENTES

VALDIR RAUPP

PRESENTE

1. DÁRIO BERGER

JOÃO ALBERTO SOUZA

PRESENTE

2. EDISON LOBÃO

SÉRGIO PETECÃO

PRESENTE

3. JOSÉ MEDEIROS

OMAR AZIZ

4. ROSE DE FREITAS

HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

5. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

DAVI ALCOLUMBRE

1. JOSÉ AGRIPINO

DECA

PRESENTE

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA

FLEXA RIBEIRO

PRESENTE

3. PINTO ITAMARATY

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

CRISTOVAM BUARQUE

1. FERNANDO BEZERRA COELHO

RANDOLFE RODRIGUES

2. ROBERTO ROCHA

PRESENTE

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES

SUPLENTES

MARCELO CRIVELLA

1. PEDRO CHAVES

EDUARDO AMORIM

2. VAGO

13/12/2016 11:09:13

PRESENTE
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Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 939, de 2003; 175, de 2014; 16, 27, 29, 82, 115, 132, 133,
137, 141, 144, 147, 165, 218, 245, 247, 249, 250, 262, 265, 266, 268, 273, 291, 313, 331, 344, 356, 359, 361, 366
e 371, de 2015; 33, 34 e 35, de 2016, sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno (Memorandos nºs 155 e 158, de 2016, da CCT).
(São os seguintes os Memorandos)
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O Projeto de Lei do Senado nº 435, de 2012 será incluído em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser
declarado prejudicado, nos termos do §1º do art. 334 do Regimento Interno.
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1062, DE 2016

Da
COMISSÃO
DE
EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 10, de 2015 (Projeto de Lei
nº 2.194, de 2011, na origem), do Deputado
João Pizzolatti, que denomina Rodovia
Prefeito Genésio Pasinato o trecho da BR-163
compreendido entre os Municípios de São
Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, no
Estado de Santa Catarina.

RELATOR: Senador DÁRIO BERGER

I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 10, de 2015 (Projeto de
Lei nº 2.194, de 2011, na origem), do Deputado João Pizzolatti, objetiva
denominar Rodovia Prefeito Genésio Pasinato o trecho da rodovia BR-163
compreendido entre os Municípios de São Miguel do Oeste e Dionísio
Cerqueira, no Estado de Santa Catarina.
Ao justificar a proposição, o autor enaltece que Genésio
Pasinato foi um dos pioneiros da região do Extremo Oeste de Santa
Catarina, tendo emprestado uma grande parcela de contribuição para
desbravar e colonizar um pedaço de Santa Catarina, na fronteira com a
Argentina. Ademais, Genésio Pasinato foi grande articulador para que de
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fato a rodovia BR-163 fosse pavimentada na região, motivo pelo qual deve
ser homenageado com o seu nome em um dos trechos da referida rodovia.
Na Casa de origem, a proposição foi aprovada
conclusivamente pelas Comissões de Viação e Transportes (CVT), de
Educação e Cultura (CEC) e de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC), nos termos do art. 24, inciso II, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RICD).
No Senado, o projeto foi distribuído apenas à Comissão de
Educação (CE), que analisará a matéria principal, uma vez que a ela não
foram apresentadas emendas.
II – ANÁLISE
Nos termos do art. 102, inciso II, do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), compete à CE a emissão de parecer sobre
proposições que tratem de homenagens cívicas, categoria em que se
enquadra a proposição ora em análise.
Como o projeto analisado foi distribuído com exclusividade à
CE, compete a esta Comissão a análise de sua constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e de seu mérito.
Quanto ao aspecto formal, constata-se que o PLC nº 10, de
2015, está de acordo com o art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, que
determina que a União tem competência para legislar privativamente sobre
trânsito e transporte. Da mesma forma, a deliberação sobre a matéria é de
competência do Congresso Nacional, conforme disposto no art. 48. Ainda
nesse aspecto, verifica-se que a matéria não integra o campo reservado pelo
§ 1º do art. 61 à iniciativa privativa do Presidente da República, admitindose, portanto, a autoria parlamentar. Assim, não há obstáculo de natureza
constitucional a sua aprovação.
Verifica-se, igualmente, observância aos critérios expressos na
Lei nº 6.682, de 27 de agosto de 1979, que permite a atribuição, mediante
lei especial, de designação supletiva àquela de caráter oficial aos terminais,

hr2015-03510
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viadutos ou trechos de vias integrantes do Sistema Nacional de Viação. São
admitidas, para esse fim, “designações de fatos históricos ou nomes de
pessoas falecidas com relevantes serviços prestados à nação ou à
humanidade”.
No que se refere à técnica legislativa, a matéria foi elaborada
de acordo com os princípios da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
Por fim, quanto ao mérito, acompanhamos as razões oferecidas
pelo autor do projeto, para quem a homenagem pretendida é dever de
gratidão e justiça para com o homenageado, em face da contribuição que
deu para a concretização da pavimentação da Rodovia BR-163 nos
municípios da região do Extremo Oeste catarinense.
III – VOTO
Diante do exposto, somos pela constitucionalidade,
juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei da Câmara nº 10, de 2015 (Projeto de Lei nº 2.194, de 2011, na
origem).

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2016

Senador ROMÁRIO, Presidente

Senador DÁRIO BERGER, Relator

hr2015-03510
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CE, 14/12/2016 às 09h45 - 53ª, Extraordinária
Comissão de Educação, Cultura e Esporte
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES
FÁTIMA BEZERRA

SUPLENTES
PRESENTE

1. VAGO

ANGELA PORTELA

2. REGINA SOUSA

VAGO

3. VAGO

CRISTOVAM BUARQUE

PRESENTE

4. ROBERTO MUNIZ

LASIER MARTINS

PRESENTE

5. TELMÁRIO MOTA

PAULO PAIM

PRESENTE

PRESENTE

6. LINDBERGH FARIAS

WILDER MORAIS

PRESENTE

7. CIRO NOGUEIRA

GLADSON CAMELI

PRESENTE

8. ANA AMÉLIA

PRESENTE

Maioria (PMDB)
TITULARES
SIMONE TEBET

SUPLENTES
PRESENTE

1. RAIMUNDO LIRA

VAGO

2. ROBERTO REQUIÃO

JOÃO ALBERTO SOUZA

3. RICARDO FERRAÇO

ROSE DE FREITAS

4. HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

OTTO ALENCAR

PRESENTE

5. MARTA SUPLICY

PRESENTE

DÁRIO BERGER

PRESENTE

6. VAGO

JADER BARBALHO

7. VAGO

VAGO

8. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. PINTO ITAMARATY

JOSÉ AGRIPINO

2. RONALDO CAIADO

ALVARO DIAS

3. ALOYSIO NUNES FERREIRA

ANTONIO ANASTASIA

PRESENTE

4. ATAÍDES OLIVEIRA

DALIRIO BEBER

PRESENTE

5. VAGO

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

LÍDICE DA MATA

PRESENTE

1. ANTONIO CARLOS VALADARES

ROMÁRIO

PRESENTE

2. RANDOLFE RODRIGUES

ROBERTO ROCHA

3. FERNANDO BEZERRA COELHO

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES
CIDINHO SANTOS

SUPLENTES
PRESENTE

1. EDUARDO AMORIM

ZEZE PERRELLA

2. VAGO

PEDRO CHAVES

3. VAGO
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1063, DE 2016
Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
222, de 2015 (Projeto de Lei nº 2.255, de 2015,
na Casa de origem), do Deputado Esperidião
Amin, que inscreve o nome de Joaquim
Francisco da Costa - Irmão Joaquim do
Livramento no Livro dos Heróis da Pátria.

Relator: Senador DÁRIO BERGER

I – RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(CE) o Projeto de Lei da Câmara nº 222, de 2015 (Projeto de Lei nº 2.255,
de 2015, na Casa de origem), do Deputado Espiridião Amin, que inscreve o
nome de Joaquim Francisco da Costa no Livro dos Heróis da Pátria.
A proposição consta de dois artigos, o primeiro dos quais
determina que se faça a referida inscrição, prevendo o art. 2º a vigência da
projetada lei a partir da data de sua publicação.
Na justificação, assinala o autor que o Irmão Joaquim do
Livramento, como era conhecido o frade católico que se busca
fc2016-03368
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homenagear, foi figura eminente da história religiosa do País e destacou-

2

se por sua atuação em obras de cunho social.
Encaminhada ao Senado Federal, a matéria foi destinada à
apreciação exclusiva da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, não lhe
sendo oferecidas emendas.
Após ser apreciada na CE, a proposição será submetida à
decisão do Plenário.
II – ANÁLISE
Compete à CE opinar a respeito de proposições que tratem de
homenagens cívicas, de acordo com o art. 102, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal.
Joaquim Francisco da Costa, catarinense nascido em 1761 na
então vila de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, sobressai
como uma das personalidades mais relevantes a se dedicarem, na passagem
do século XVIII para o XIX, à vocação religiosa em nosso País.
Filho de um casal de açorianos com certa proeminência na
vida social, não pretendeu, contudo, tornar-se sacerdote. Com 20 anos,
viajou

a

Portugal

para

entrar

como

irmão

leigo

na

Ordem

Franciscana, no que não logrou êxito. Vem a obtê-lo três anos depois, na
cidade natal, passando a ser chamado de Irmão Joaquim do Livramento.
fc2016-03368
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Torna-se, então, um peregrino, mas sem deixar de empenhar-

se ativamente na vida da sociedade. Assim é que se dedica a receber
esmolas e a entrar em contato com autoridades (tanto no Brasil como em
Lisboa) para viabilizar a criação de diversas instituições religiosas e de
assistência social, tais como o Hospital da Caridade dos Pobres (o primeiro
hospital de Santa Catarina, de 1789), a Santa Casa da Misericórdia de Porto
Alegre e quatro asilos para jovens, que se converteram em seminários (em
Salvador, em Jacuecanga – distrito de Angra dos Reis –, em Itu e em
Santana, bairro de São Paulo). Faleceu em 1829, aos 68 anos, em sua
última viagem à Europa.
Por sua vida de sacrifício e idealismo, voltada para o bem de
seus semelhantes, especialmente por meio da criação de importantes
instituições que atendiam aos desvalidos, julgamos que o Frei Joaquim do
Livramento deva ser reconhecido por meio da inscrição de seu nome no
Livro dos Heróis da Pátria.
A

proposição

se

coaduna,

ademais,

ao

regramento

constitucional e jurídico do País, particularmente no que se refere à Lei nº
11.597, de 29 de novembro de 2007, que dispõe sobre a inscrição de nomes
no Livro dos Heróis da Pátria. Tampouco apresenta problemas de técnica
legislativa ou de adequação ao regimento interno.
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III – VOTO

Diante do exposto, o voto é pela APROVAÇÃO do Projeto de
Lei da Câmara nº 222, de 2015.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2016

Senador ROMÁRIO, Presidente

Senador DÁRIO BERGER, Relator
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CE, 14/12/2016 às 09h45 - 53ª, Extraordinária
Comissão de Educação, Cultura e Esporte
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES
FÁTIMA BEZERRA

SUPLENTES
PRESENTE

1. VAGO

ANGELA PORTELA

2. REGINA SOUSA

VAGO

3. VAGO

CRISTOVAM BUARQUE

PRESENTE

4. ROBERTO MUNIZ

LASIER MARTINS

PRESENTE

5. TELMÁRIO MOTA

PAULO PAIM

PRESENTE

PRESENTE

6. LINDBERGH FARIAS

WILDER MORAIS

PRESENTE

7. CIRO NOGUEIRA

GLADSON CAMELI

PRESENTE

8. ANA AMÉLIA

PRESENTE

Maioria (PMDB)
TITULARES
SIMONE TEBET

SUPLENTES
PRESENTE

1. RAIMUNDO LIRA

VAGO

2. ROBERTO REQUIÃO

JOÃO ALBERTO SOUZA

3. RICARDO FERRAÇO

ROSE DE FREITAS

4. HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

OTTO ALENCAR

PRESENTE

5. MARTA SUPLICY

PRESENTE

DÁRIO BERGER

PRESENTE

6. VAGO

JADER BARBALHO

7. VAGO

VAGO

8. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. PINTO ITAMARATY

JOSÉ AGRIPINO

2. RONALDO CAIADO

ALVARO DIAS

3. ALOYSIO NUNES FERREIRA

ANTONIO ANASTASIA

PRESENTE

4. ATAÍDES OLIVEIRA

DALIRIO BEBER

PRESENTE

5. VAGO

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

LÍDICE DA MATA

PRESENTE

1. ANTONIO CARLOS VALADARES

ROMÁRIO

PRESENTE

2. RANDOLFE RODRIGUES

ROBERTO ROCHA

3. FERNANDO BEZERRA COELHO

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES
CIDINHO SANTOS

SUPLENTES
PRESENTE

1. EDUARDO AMORIM

ZEZE PERRELLA

2. VAGO

PEDRO CHAVES

3. VAGO
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SENADO FEDERAL
PARECER N° 1064, DE 2016
Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
42, de 2016 (Projeto de Lei nº 2376, de 2015, na
Casa de origem), do Deputado Subtenente
Gonzaga, que institui o Dia Nacional do Policial
e do Bombeiro Militares.

Relator: Senador TELMÁRIO MOTA
Relator ad hoc: Senador PINTO ITAMARATY

I – RELATÓRIO
Vem a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) o
Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 42, de 2016 (Projeto de Lei nº 2.376, de
2015, na origem), de autoria do Deputado Subtenente Gonzaga, que propõe
seja instituído o Dia Nacional do Policial e do Bombeiro Militares, a ser
celebrado anualmente no dia 24 de junho.
A proposição consta de dois artigos: o art. 1º estabelece a
citada efeméride e o art. 2º prevê que a futura lei entre em vigor na data de
sua publicação.
Em sua justificação, o autor da matéria afirma que o dia 24 de
junho marca a data em que, no ano de 1997, o policial militar, cabo
Valério, foi alvejado e morto, durante movimento reivindicatório da
categoria.

__________________________________________________________________________________________________________
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Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 2.376, de 2015,
foi aprovado pelas Comissões de Cultura (CCULT) e de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC).
No Senado Federal, o PLC nº 42, de 2016, foi distribuído para
a apreciação exclusiva desta Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
II – ANÁLISE
Nos termos do art. 102, inciso II, do Regimento Interno do
Senado Federal, compete à CE opinar sobre matérias que versem sobre
datas comemorativas, caso do projeto de lei em análise.
Como bem lembra o autor da matéria, a tragédia ocorrida com
o cabo Valério levou à reabertura das negociações e ao reconhecimento da
legitimidade do movimento reivindicatório dos policiais e bombeiros
militares.
A partir de então, foram asseguradas várias e importantes
conquistas, no campo salarial, de carreira, de garantias sociais e
trabalhistas, além da reafirmação da importância dos Policiais e Bombeiros
Militares como garantidores da democracia, das liberdades, dos direitos
fundamentais e da governabilidade.
Contudo, embora as Polícias e Corpos de Bombeiros Militares
dos Estados e do Distrito Federal sejam indiscutivelmente extremamente
relevantes, os profissionais destas corporações ainda não possuem uma data
em que sejam reconhecidos nacionalmente.
Por essas razões, é sem dúvida pertinente, justa e meritória a
iniciativa de instituir o dia 24 de junho como data nacional destinada a
homenagear todos os policiais militares e bombeiros militares, já́ que este
dia, segundo o autor, representa um divisor de águas entre o passado e o
futuro desses profissionais.
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Tendo em vista o caráter exclusivo da distribuição à CE, cabe,
igualmente, a esta Comissão apreciar os aspectos de constitucionalidade e
de juridicidade da proposição.
A Constituição Federal determina, em seu art. 215, § 2º, que a
lei disporá́ sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para
os diferentes segmentos étnicos nacionais.
Dessa forma, a iniciativa obedece aos requisitos
constitucionais formais para a espécie normativa, além de também não
afrontar dispositivos de natureza material da Carta Magna.
Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o
ordenamento jurídico nacional, em especial com as determinações da Lei nº
12.345, de 9 de dezembro de 2010, que estabelece critérios para a
instituição de datas comemorativas. De acordo com essa Lei a apresentação
de proposição legislativa que vise a instituir data comemorativa deve vir
acompanhada de comprovação da realização de consultas e/ou audiências
públicas que atestem a alta significação para os diferentes segmentos
profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a
sociedade brasileira.
Em atendimento a essa determinação, foi anexada a proposição
em exame Ata da Reunião Ordinária da Diretoria da Associação Nacional
das Entidades Representativas de Praças – ANASPRA, realizada na sede
do PDT no dia 24 de fevereiro de 2015, a qual ensejou um pedido formal
para a instituição da referida efeméride.
No que concerne à técnica legislativa, o texto do projeto está
igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001, que dispõem sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.
Sendo assim, o projeto de lei em questão atende aos aspectos
de natureza constitucional, técnica e jurídica.
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III – VOTO

SENADO FEDERAL
Senador TELMARIO MOTA

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara nº 42, de 2016.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2016

Senador ROMÁRIO, Presidente

Senador PINTO ITAMARATY, Relator ad hoc
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Relatório de Registro de Presença
CE, 14/12/2016 às 09h45 - 53ª, Extraordinária
Comissão de Educação, Cultura e Esporte
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES
FÁTIMA BEZERRA

SUPLENTES
PRESENTE

1. VAGO

ANGELA PORTELA

2. REGINA SOUSA

VAGO

3. VAGO

CRISTOVAM BUARQUE

PRESENTE

4. ROBERTO MUNIZ

LASIER MARTINS

PRESENTE

5. TELMÁRIO MOTA

PAULO PAIM

PRESENTE

PRESENTE

6. LINDBERGH FARIAS

WILDER MORAIS

PRESENTE

7. CIRO NOGUEIRA

GLADSON CAMELI

PRESENTE

8. ANA AMÉLIA

PRESENTE

Maioria (PMDB)
TITULARES
SIMONE TEBET

SUPLENTES
PRESENTE

1. RAIMUNDO LIRA

VAGO

2. ROBERTO REQUIÃO

JOÃO ALBERTO SOUZA

3. RICARDO FERRAÇO

ROSE DE FREITAS

4. HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

OTTO ALENCAR

PRESENTE

5. MARTA SUPLICY

PRESENTE

DÁRIO BERGER

PRESENTE

6. VAGO

JADER BARBALHO

7. VAGO

VAGO

8. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. PINTO ITAMARATY

JOSÉ AGRIPINO

2. RONALDO CAIADO

ALVARO DIAS

3. ALOYSIO NUNES FERREIRA

ANTONIO ANASTASIA

PRESENTE

4. ATAÍDES OLIVEIRA

DALIRIO BEBER

PRESENTE

5. VAGO

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

LÍDICE DA MATA

PRESENTE

1. ANTONIO CARLOS VALADARES

ROMÁRIO

PRESENTE

2. RANDOLFE RODRIGUES

ROBERTO ROCHA

3. FERNANDO BEZERRA COELHO

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES
CIDINHO SANTOS

SUPLENTES
PRESENTE

1. EDUARDO AMORIM

ZEZE PERRELLA

2. VAGO

PEDRO CHAVES

3. VAGO
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PARECER N° 1065, DE 2016

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
46, de 2016 (Projeto de Lei nº 5.567, de 2013, na
Casa de origem), do Deputado Edinho Bez, que
institui o Dia Nacional do Engenheiro de Custos.

Relator: Senador DÁRIO BERGER

I – RELATÓRIO
Vem à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) o
Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 46, de 2016 (Projeto de Lei nº 5.567, de
2013, na origem), de autoria do Deputado Edinho Bez, que propõe seja
instituído o Dia Nacional do Engenheiro de Custos, a ser celebrado
anualmente em 27 de maio.
A proposição consta de três artigos: os arts. 1º e 2º propõem a
referida efeméride, e o art. 3º prevê que a futura lei entre em vigor na data
de sua publicação.
Em sua justificação, o autor da matéria destaca os aspectos que
revelam a grande importância do engenheiro de custos para os
empreendimentos na área da construção civil.
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Na Câmara dos Deputados, o Projeto de lei nº 5.567, de 2013,
foi aprovado pelas Comissões de Cultura (CCULT) e de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC).
No Senado Federal, o PLC nº 46, de 2016, foi distribuído para
a apreciação exclusiva da CE.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
II – ANÁLISE
Nos termos do art. 102, inciso II, do Regimento Interno do
Senado Federal, compete à CE opinar sobre matérias que versem sobre
datas comemorativas, caso do projeto de lei em análise.
No cenário da construção civil brasileira, são recorrentes os
atrasos na entrega de obras – sejam residenciais, sejam comerciais, públicas
ou privadas. Segundo dados divulgados pelo Jornal O Dia, em 2013, a
Secretaria Nacional do Consumidor recebeu 34.534 reclamações na área de
habitação, sendo que 22% correspondiam ao não cumprimento de contrato
por parte das construtoras. Nesse contexto, a engenharia de custos pode ser
a resposta para tais problemas.
Na engenharia de custos, nenhuma das variáveis utilizadas em
um orçamento pode ser previamente fixada, afinal, estas dependem
exclusivamente de informações sobre o projeto, a localização do serviço, as
exigências do Edital de Licitações ou ainda do Memorial Descritivo do
empreendimento. Cada projeto requer uma análise totalmente diferente,
feita sob medida para a obra ser construída em tempo, com qualidade e
com custos sob controle.
Nesse sentido, a atuação do engenheiro de custos é focada,
principalmente, na elaboração e validação de orçamentos e planejamento
de custos do empreendimento para todas as fases da obra, e também na
gestão de custos e do fluxo de caixa. Entre outras atividades, cabe também
ao engenheiro de custos a tarefa de analisar o desempenho e os resultados
dos projetos em andamento (com visitas ao canteiro de obras), bem como
monitorar desvios, abrangendo evolução física e financiamento à produção,
incorridos e a incorrer.
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Diante de possíveis complicações, durante a execução do
projeto, se for preciso, o replanejamento dos custos e serviços deve ser
feito de imediato. Nesse cenário, o engenheiro de custos deve estar
preparado para transitar, com facilidade, por todas as etapas do ciclo de
vida de uma edificação, participando do processo desde o estudo de
viabilidade até a gestão econômica do ativo. O profissional especialista
atua, portanto, como um gerente de múltiplas habilidades, algumas
adquiridas com estudo e capacitação, outras com experiência e vivência em
diferentes obras e empreendimentos.
Por essas razões, é sem dúvida pertinente, justa e meritória a
iniciativa de instituir o Dia Nacional do Engenheiro de Custos, no sentido
de reconhecer e valorizar a importância desse profissional em nossa
sociedade.
Tendo em vista o caráter exclusivo da distribuição à CE, cabe,
igualmente, a esta Comissão apreciar os aspectos de constitucionalidade e
de juridicidade da proposição.
A Constituição Federal determina, em seu art. 215, § 2º, que a
lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para
os diferentes segmentos étnicos nacionais.
Dessa forma, a iniciativa obedece aos requisitos
constitucionais formais para a espécie normativa além de também não
afrontar dispositivos de natureza material da Carta Magna.
Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o
ordenamento jurídico nacional, em especial com as determinações da Lei nº
12.345, de 9 de dezembro de 2010, que estabelece critérios para a
instituição de datas comemorativas. De acordo com essa lei a apresentação
de proposição legislativa que vise instituir data comemorativa deve vir
acompanhada de comprovação da realização de consultas e/ou audiências
públicas que atestem a alta significação para os diferentes segmentos
profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a
sociedade brasileira.
Em atendimento a essa determinação, foi apresentada ata de
audiência pública, realizada no dia 19 de fevereiro de 2013, na sede
Nacional do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com o objetivo
de discutir a criação do Dia nacional do Engenheiro de Custos.
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No que concerne à técnica legislativa, o texto do projeto está
igualmente de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001, que dispõem sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.
Sendo assim, o projeto de lei em questão atende aos aspectos
de natureza constitucional, técnica e jurídica.
III – VOTO
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara nº 46, de 2016.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2016

Senador ROMÁRIO, Presidente

Senador DÁRIO BERGER, Relator
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CE, 14/12/2016 às 09h45 - 53ª, Extraordinária
Comissão de Educação, Cultura e Esporte
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES
FÁTIMA BEZERRA

SUPLENTES
PRESENTE

1. VAGO

ANGELA PORTELA

2. REGINA SOUSA

VAGO

3. VAGO

CRISTOVAM BUARQUE

PRESENTE

4. ROBERTO MUNIZ

LASIER MARTINS

PRESENTE

5. TELMÁRIO MOTA

PAULO PAIM

PRESENTE

PRESENTE

6. LINDBERGH FARIAS

WILDER MORAIS

PRESENTE

7. CIRO NOGUEIRA

GLADSON CAMELI

PRESENTE

8. ANA AMÉLIA

PRESENTE

Maioria (PMDB)
TITULARES
SIMONE TEBET

SUPLENTES
PRESENTE

1. RAIMUNDO LIRA

VAGO

2. ROBERTO REQUIÃO

JOÃO ALBERTO SOUZA

3. RICARDO FERRAÇO

ROSE DE FREITAS

4. HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

OTTO ALENCAR

PRESENTE

5. MARTA SUPLICY

PRESENTE

DÁRIO BERGER

PRESENTE

6. VAGO

JADER BARBALHO

7. VAGO

VAGO

8. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. PINTO ITAMARATY

JOSÉ AGRIPINO

2. RONALDO CAIADO

ALVARO DIAS

3. ALOYSIO NUNES FERREIRA

ANTONIO ANASTASIA

PRESENTE

4. ATAÍDES OLIVEIRA

DALIRIO BEBER

PRESENTE

5. VAGO

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

LÍDICE DA MATA

PRESENTE

1. ANTONIO CARLOS VALADARES

ROMÁRIO

PRESENTE

2. RANDOLFE RODRIGUES

ROBERTO ROCHA

3. FERNANDO BEZERRA COELHO

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES
CIDINHO SANTOS

SUPLENTES
PRESENTE

1. EDUARDO AMORIM

ZEZE PERRELLA

2. VAGO

PEDRO CHAVES

3. VAGO
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PARECER N° 1066, DE 2016
Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 50,
de 2016 (Projeto de Lei nº 2.071, de 2015, na Casa
de origem), do Deputado Marcelo Matos, que
institui o Dia Nacional do Boxe.

Relator: Senador ROMÁRIO

I – RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(CE) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 50, de 2016 (Projeto de Lei
nº 2.071, de 2015, na Casa de origem), do Deputado Marcelo Matos, que
institui o Dia Nacional do Boxe.
A proposição consta de dois artigos, dos quais o primeiro institui
a referida data comemorativa, a ser celebrada anualmente no dia 26 de março,
enquanto o segundo e último artigo determina a entrada em vigor da lei na
data de sua publicação.
Como informado na justificação, o projeto de lei consiste em
reapresentação de outro, proposto em 2013 pelo Deputado Acelino Popó, e
arquivado ao final da legislatura. Antes de iniciar sua tramitação na Câmara
dos Deputados, a proposta de instituir o Dia Nacional do Boxe foi analisada e
endossada por meio de audiência pública, realizada em novembro de 2012,
contando com a participação de representantes de organizações e associações
legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. Uma vez
formalizada, a proposição foi aprovada, na Casa de origem, nas Comissões de
Cultura (CCULT) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Senado Federal – Anexo II bloco A subsolo – Ala Senador Nilo Coelho – Gabinete 11 – CEP 70165-900 – Brasília / DF
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No Senado Federal, a matéria foi distribuída à análise exclusiva
da CE, devendo, se aprovada, ser submetida à apreciação do Plenário.
Não foram apresentadas emendas à proposição.

II – ANÁLISE
Nos termos do art. 102, inciso II do Regimento Interno do
Senado Federal, compete à CE opinar sobre matérias que versem sobre datas
comemorativas, caso do projeto de lei em análise.
A proposição visa homenagear o boxe, esporte de luta mais
tradicional em todo o mundo. Suas origens remontam às primeiras
civilizações do Mediterrâneo, tais como a egípcia e a cretense. Na Grécia, o
pugilismo praticado exclusivamente com as mãos passou a integrar as
Olimpíadas, trazendo grande renome aos vencedores. As regras básicas que
definem a prática atual do boxe vieram a ser definidas na segunda metade do
século XIX, na Inglaterra.
Nos Jogos Olímpicos modernos, as competições de boxe foram
introduzidas em 1904, quando de sua realização em Saint Louis, nos Estados
Unidos, e praticadas em todas suas edições posteriores, com uma única
exceção. O boxe feminino passou a integrar as competições olímpicas em
2012.
Considerado a arte nobre, por excelência, do pugilismo, o boxe
apresenta inúmeras histórias de determinação incansável, de superação de
adversidades e de bravura. Assim, formaram-se verdadeiras lendas, como a de
Joe Louis, o excepcional lutador norte-americano que manteve o título dos
pesos-pesados por doze anos. Em uma memorável revanche, derrotou o
alemão Max Schmelling em 1938, o que deixou furioso o ditador Adolf
Hitler, que se valia das qualidades deste pugilista para propagar a suposta
supremacia dos arianos.
Lembremos também Rocky Marciano, filho de um imigrante
italiano nos Estados Unidos, que jamais perdeu uma luta nos ringues, o que
lhe assegurou o título mundial de 1952 a 1956, sem que perdesse tampouco a
modéstia; Muhammad Ali, um dos mais carismáticos ídolos esportivos do
século XX, que marcou o ápice da conjugação da arte e da eficácia na prática
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do boxe; e outro grande expoente entre os pesos-pesados, dono de técnica
impressionante, o quase invencível Mike Tyson.
Entre os brasileiros, devemos destacar a figura ímpar de José
Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, campeão sul-americano ao longo
de uma década e também campeão mundial dos pesos-pesados, em 1995, pela
Federação Mundial de Boxe; e, igualmente, Acelino “Popó” Freitas, o
pugilista baiano famoso por suas inúmeras vitórias por nocaute, em carreira
admirável que lhe valeu os títulos mundiais de peso-super-pena e peso-leve.
Mas não podemos deixar de ressaltar, decerto, aquele que é o
maior nome do boxe brasileiro de todos os tempos e que foi muito justamente
homenageado pelo então Deputado Acelino Popó, ao escolher a data de seu
nascimento, 26 de março, para a proposta efeméride, na primeira apresentação
da proposição em 2012.
Éder Jofre nasceu na capital paulista, no ano de 1936, e foi
introduzido nos segredos do boxe por seu pai, o ex-pugilista argentino José
Aristides “Kid” Jofre. Após uma participação não de todo feliz nos Jogos
Olímpicos de Melbourne, em 1956, Éder começa, no ano seguinte, sua
carreira profissional no boxe, na qual nunca perdeu por nocaute, mas apenas
por pontos, por duas vezes. Torna-se campeão mundial na categoria peso-galo
em 1960, pela National Boxing Association, e um ano depois vence a disputa
com o irlandês Johnny Caldwell, unificando os títulos mundiais da categoria.
Manterá com brilho o título mundial até 1965, sendo considerado, pelos
especialistas, o maior peso-galo do boxe na era moderna. Depois de quatro
anos afastado dos ringues, Éder Jofre retorna inesperadamente ao boxe
profissional em 1970, numa categoria superior, a de peso-pena, numa
incontestável sequência de 25 vitórias que o conduz ao título máximo do
Conselho Mundial de Boxe (WBC).
Mas o boxe não vive apenas do prestígio dos grandes pugilistas.
É notável a ação desse esporte para infundir disciplina e força de vontade,
juntamente com o respeito pelos adversários, nos atletas que o praticam. E é
famosa sua contribuição na recuperação de jovens em situação de risco social,
da qual poderíamos citar vários exemplos.
Mas basta falar, nesse quesito, de um só nome, que é o de
Robson Conceição, que vem de arrebatar o ouro olímpico – primeiro
brasileiro a fazê-lo – nos Jogos do Rio 2016, na categoria dos pesos-leves.
Robson declarou que deixou de brigar na rua quando passou a treinar boxe,
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especialmente em um projeto social desenvolvido em seu bairro de Boa Vista
de São Caetano, em Salvador.
Pela relevância esportiva e social do tradicionalíssimo boxe,
acatamos, quanto ao mérito, a proposição sob exame. Nela não detectamos,
tampouco, qualquer óbice relativo à sua constitucionalidade, juridicidade e
adequação ao regimento da Casa.

III – VOTO
Conforme o exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara nº 50, de 2016.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2016

Senadora ANA AMÉLIA, no exercício da Presidência

Senador ROMÁRIO, Relator

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

1070

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CE, 14/12/2016 às 09h45 - 53ª, Extraordinária
Comissão de Educação, Cultura e Esporte
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES
FÁTIMA BEZERRA

SUPLENTES
PRESENTE

1. VAGO

ANGELA PORTELA

2. REGINA SOUSA

VAGO

3. VAGO

CRISTOVAM BUARQUE

PRESENTE

4. ROBERTO MUNIZ

LASIER MARTINS

PRESENTE

5. TELMÁRIO MOTA

PAULO PAIM

PRESENTE

PRESENTE

6. LINDBERGH FARIAS

WILDER MORAIS

PRESENTE

7. CIRO NOGUEIRA

GLADSON CAMELI

PRESENTE

8. ANA AMÉLIA

PRESENTE

Maioria (PMDB)
TITULARES
SIMONE TEBET

SUPLENTES
PRESENTE

1. RAIMUNDO LIRA

VAGO

2. ROBERTO REQUIÃO

JOÃO ALBERTO SOUZA

3. RICARDO FERRAÇO

ROSE DE FREITAS

4. HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

OTTO ALENCAR

PRESENTE

5. MARTA SUPLICY

PRESENTE

DÁRIO BERGER

PRESENTE

6. VAGO

JADER BARBALHO

7. VAGO

VAGO

8. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. PINTO ITAMARATY

JOSÉ AGRIPINO

2. RONALDO CAIADO

ALVARO DIAS

3. ALOYSIO NUNES FERREIRA

ANTONIO ANASTASIA

PRESENTE

4. ATAÍDES OLIVEIRA

DALIRIO BEBER

PRESENTE

5. VAGO

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

LÍDICE DA MATA

PRESENTE

1. ANTONIO CARLOS VALADARES

ROMÁRIO

PRESENTE

2. RANDOLFE RODRIGUES

ROBERTO ROCHA

3. FERNANDO BEZERRA COELHO

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES
CIDINHO SANTOS

SUPLENTES
PRESENTE

1. EDUARDO AMORIM

ZEZE PERRELLA

2. VAGO

PEDRO CHAVES

3. VAGO

14/12/2016 16:32:54

Página 1 de 1

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1071

SENADO FEDERAL
PARECER N° 1067, DE 2016

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTE, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 52, de 2016 (Projeto de Lei nº 4.127, de 2012,
na Casa de origem), do Deputado Edinho Bez,
que denomina Prefeito Dilney Chaves Cabral o
viaduto duplo de acesso aos bairros São João e
Morrotes localizado no Km 336,35 da BR-101,
no Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador DÁRIO BERGER

I – RELATÓRIO
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara
nº 52, de 2016 (Projeto de Lei nº 4.127, de 2012, na Casa de origem), do
Deputado Edinho Bez, que denomina Prefeito Dilney Chaves Cabral o
viaduto duplo de acesso aos bairros São João e Morrotes localizado no
Km 336,35 da BR-101, no Estado de Santa Catarina.
A proposição se compõe de três artigos. O art. 1º indica o
objeto da lei, que consiste em denominar Prefeito Dilney Chaves Cabral o
viaduto duplo de acesso aos bairros São João e Morrotes localizado no
km 336,35 da BR-101, no Estado de Santa Catarina. O art. 2º institui a
denominação mencionada no dispositivo anterior. O art. 3º, por sua vez,
determina a entrada em vigor da futura lei na data de sua publicação.
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Em sua justificação, o autor do projeto destaca a biografia de
Dilney Chaves Cabral e sua relevância para o município de Tubarão, no
Estado de Santa Catarina. Observa que, na condição de Prefeito, trabalhou
intensamente para o desenvolvimento da infraestrutura da cidade, que
vivia, à época, intenso processo de urbanização.
Salienta, também, o fato de o homenageado haver contribuído
para a criação da Faculdade de Ciências Econômicas do Sul do Estado de
Santa Catarina e as dezenas de homenagens que recebeu.
Apresentada na Câmara dos Deputados, a proposição foi
examinada e aprovada pelas Comissões de Viação e Transportes (CVT),
Educação e Cultura (CEC) e de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC) em regime de apreciação conclusiva, nos termos do art. 24, II, do
Regimento Interno daquela Casa.
Chegando ao Senado Federal, para revisão, a proposição foi
despachada a esta Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CE), para
análise e emissão de parecer.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – ANÁLISE
Nos termos do que estabelece o art. 102, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), compete à CE opinar sobre
projetos que tratam de homenagens cívicas, categoria em que se enquadra o
Projeto de Lei do Senado nº 52, de 2016.
Dilney Chaves Cabral tem uma história de vida integralmente
comprometida com o desenvolvimento da cidade de Tubarão, onde nasceu
e veio a falecer, em 1982. Cartorário de profissão, dedicou-se à política
local levando, para seu município, o desenvolvimento da infraestrutura
urbana necessária ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar de seus
cidadãos.
Fato digno de nota em sua biografia é o de ter sido o primeiro
presidente da Associação de Municípios da Região de Laguna (AMUREL),
em 1970. Permaneceu à frente da entidade por três anos, contribuindo
efetivamente para a integração dos municípios e o desenvolvimento da
região.
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Valorizar a memória de pessoas como Dilney Chaves Cabral é,
a um só tempo, perpetuar seus feitos pela cidade e preservar, para as novas
gerações, um exemplo de dedicação à vida da coletividade. É, portanto,
meritório o projeto.
A homenagem por meio da atribuição de denominação ao
viaduto encontra respaldo no art. 2º da Lei nº 6.682, de 27 de agosto de
1979, que trata da denominação de vias e estações terminais do PNV.
Cabe destacar que, em pesquisa realizada na Rede de
Informação Legislativa e Jurídica (LexML), não se constatou nenhuma
denominação oficial para o trecho rodoviário em questão.
No que respeita à constitucionalidade, a proposição obedece
aos requisitos constitucionais formais para a espécie normativa e não
afronta dispositivos de natureza material da Carta Magna.
Além do mais, a escolha de um projeto de lei ordinária mostrase apropriada à veiculação do tema, uma vez que a matéria não está
reservada pela Constituição à esfera de lei complementar.
Quanto à juridicidade, a matéria também obedece aos
pressupostos do ordenamento jurídico nacional.
Registre-se, também, que o projeto encontra-se de acordo com
as disposições da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
III – VOTO
Verificados o mérito, a constitucionalidade, a juridicidade e a
adequação à técnica legislativa, o voto é pela APROVAÇÃO do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2016.
Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2016
Senador ROMÁRIO, Presidente
Senador DÁRIO BERGER, Relator
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Senado Federal

Relatório de Registro de Presença
CE, 14/12/2016 às 09h45 - 53ª, Extraordinária
Comissão de Educação, Cultura e Esporte
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(PDT, PT)
TITULARES
FÁTIMA BEZERRA

SUPLENTES
PRESENTE

1. VAGO

ANGELA PORTELA

2. REGINA SOUSA

VAGO

3. VAGO

CRISTOVAM BUARQUE

PRESENTE

4. ROBERTO MUNIZ

LASIER MARTINS

PRESENTE

5. TELMÁRIO MOTA

PAULO PAIM

PRESENTE

PRESENTE

6. LINDBERGH FARIAS

WILDER MORAIS

PRESENTE

7. CIRO NOGUEIRA

GLADSON CAMELI

PRESENTE

8. ANA AMÉLIA

PRESENTE

Maioria (PMDB)
TITULARES
SIMONE TEBET

SUPLENTES
PRESENTE

1. RAIMUNDO LIRA

VAGO

2. ROBERTO REQUIÃO

JOÃO ALBERTO SOUZA

3. RICARDO FERRAÇO

ROSE DE FREITAS

4. HÉLIO JOSÉ

PRESENTE

OTTO ALENCAR

PRESENTE

5. MARTA SUPLICY

PRESENTE

DÁRIO BERGER

PRESENTE

6. VAGO

JADER BARBALHO

7. VAGO

VAGO

8. VAGO

Bloco Social Democrata(PSDB, PV, DEM)
TITULARES

SUPLENTES

VAGO

1. PINTO ITAMARATY

JOSÉ AGRIPINO

2. RONALDO CAIADO

ALVARO DIAS

3. ALOYSIO NUNES FERREIRA

ANTONIO ANASTASIA

PRESENTE

4. ATAÍDES OLIVEIRA

DALIRIO BEBER

PRESENTE

5. VAGO

PRESENTE

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PPS, PSB, PCdoB, REDE)
TITULARES

SUPLENTES

LÍDICE DA MATA

PRESENTE

1. ANTONIO CARLOS VALADARES

ROMÁRIO

PRESENTE

2. RANDOLFE RODRIGUES

ROBERTO ROCHA

3. FERNANDO BEZERRA COELHO

Bloco Moderador(PTB, PSC, PRB, PR, PTC)
TITULARES
CIDINHO SANTOS

SUPLENTES
PRESENTE

1. EDUARDO AMORIM

ZEZE PERRELLA

2. VAGO

PEDRO CHAVES

3. VAGO

Abertura do prazo de cinco dias uteis para apresentação de emendas, perante a Mesa, aos Projetos de Lei da Câmara nºs 10 e 222/2015; e 42, 46, 50 e 52/2016.
14/12/2016 16:32:54
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Projetos de Decreto Legislativo

SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 89, DE 2016
Susta, em parte, a Resolução nº 400 de 13 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de
Aviação Civil-ANAC, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo.

AUTORIA: Senador Humberto Costa
DOCUMENTOS:
- Texto do projeto de decreto legislativo
- Legislação citada
DESPACHO: À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 2016

Susta, em parte, a Resolução nº 400 de 13 de
dezembro de 2016 da Agência Nacional de
Aviação Civil-ANAC, que dispõe sobre as
condições gerais de transporte aéreo.

SF/16926.71563-19
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica sustado, nos termos dos incisos V e XI do art. 49 da
Constituição Federal, o art. 13, Seção V “Das Informações sobre Bagagens”, da
Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação
Civil-ANAC.
Art. 2º Revigoram-se as normas anteriores pertinentes ao contrato
de transporte aéreo de passageiros, no que tange a bagagens despachadas.
publicação.

Art. 3º Este decreto legislativo entre em vigor na data de sua

JUSTIFICAÇÃO
A Agência Nacional de Aviação Civil-ANAC, ao editar a Resolução em pauta, não
evidencia estudos que avalizem a ideia de implicação entre redução de preços de
passagens aéreas e a extinção da franquia de bagagens despachadas por passageiros.
Ademais, a medida carece de maiores avaliações de seu impacto sobre os diversos agentes
e, dentre os passageiros, sobre a efetividade entre os diversos segmentos.
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A inovação pretendida pela ANAC fundamenta-se na ideia de implementação de
liberdade às empresas aéreas para fixação de suas tarifas ao tornar o serviço de despacho
assim, o direito à franquia de bagagem despachada. A redação que ora se impugna tem a
estratégia de deixar ao talante da empresa de aviação precificar cada volume ou faixa de
volume transportado.
Em nenhum momento a ANAC garantira ao passageiro que as empresas de

SF/16926.71563-19

de bagagem acessório e sujeito a normas de livre acordo com o passageiro. Elimina,

transporte aéreo assumiriam o compromisso público de efetiva redução de tarifas ou de
outras medidas compensatórias. Isto posto, a Resolução da ANAC, no dispositivo
atacado, representa um recuo grave para o direito do consumidor, no que tange a
“bagagem despachada”, evidenciando restrição a direitos já estabelecidos, o que foge ao
talante regulamentador da Agência.
Por todo o exposto, pugno aos Pares pela aprovação desta matéria

Sala das Sessões,

dezembro de 2016

Senador HUMBERTO COSTA
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Constituição de 1988 - 1988/88
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:constituicao:1988;1988

- inciso V do artigo 49
- inciso XI do artigo 49
- urn:lex:br:federal:resolucao:2016;400
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:resolucao:2016;400
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 90, DE 2016
Susta os efeitos dos arts. 13 e 14 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, da
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que “dispõe sobre Condições Gerais de
Transporte Aéreo”.

AUTORIA: Senadora Vanessa Grazziotin
DOCUMENTOS:
- Texto do projeto de decreto legislativo
- Legislação citada
DESPACHO: À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 2016

Susta os efeitos dos arts. 13 e 14 da Resolução nº
400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência
Nacional de Aviação Civil – ANAC, que “dispõe
sobre Condições Gerais de Transporte Aéreo”.

SF/16260.14565-51

1080

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Ficam sustados os efeitos dos arts. 13 e 14 da
Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC, que “dispõe sobre as Condições Gerais de
Transporte Aéreo”.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A competência do Congresso Nacional para sustar atos
normativos do Poder Executivo, nos termos do art. 49, inciso V, da
Constituição Federal, não deve se limitar às hipóteses de extrapolação do
poder regulamentar stritu sensu da autoridade administrativa. Ao contrário,
o controle político do Congresso Nacional alcança situações outras que
justifiquem a sustação dos referidos atos. Nesse sentido, a Constituição
Federal no art. 5º, inciso XXXII, deixou patente uma proteção especial ao
consumidor, determinando que o próprio Estado promovesse a sua defesa.
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imprensa desde o início de 2016, a Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC editou na última terça-feira, 13 de dezembro, a Resolução nº 400, a
qual, ao dispor sobre condições gerais de transporte aéreo, retira dos
consumidores deste serviço o direito de despachar bagagens, tanto nos voos

SF/16260.14565-51

Neste sentido, confirmando a hipótese aventada pela

domésticos, quanto nos internacionais, estabelecendo que o transporte de
bagagem despachada configurará contrato acessório oferecido pelo
transportador.
A fim de resguardar a parte mais frágil da relação de consumo
entre passageiros e companhias aéreas, em março deste ano apresentei o
Projeto de Lei do Senado nº 132, de 2016, que assegura aos passageiros o
direito de despachar bagagens, sem custo adicional, nos limites que
especifica. A proposição em referência objetiva proteger por lei o direito de
despachar bagagens, o que até então fora garantido por regulamento.
A Agência Nacional de Aviação Civil, portanto, em um ato
administrativo, se impôs ao Congresso Nacional e ao rito próprio do processo
legislativo.
Ao conferir ao Congresso Nacional a competência exclusiva
de sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar
ou dos limites de delegação legislativa, a Constituição Federal assegurou
ainda a hipótese de controle político dos atos administrativos, em
preservação ao princípio da separação e harmonia dos poderes ou que violem
direitos e garantias individuais, notadamente do consumidor, caso em tela.
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disciplinar materia afeta às relações consumeristas, além de exorbitar o poder
regulamentar conferido à referida Agência Reguladora, invadindo as
competências do Poder Legislativo, fere o princípio constitucional de
proteção ao consumidor. Impõe ao congresso Nacional, portanto, o poder-

SF/16260.14565-51

A Resolução ANAC nº 400, de 13 de dezembro de 2016, por

dever de sustar os dispositivos em referência.
Face ao exposto, contamos com o apoio de nossos Pares à
presente proposição que visa coibir uma flagrante violação ao direito do
consumidor brasileiro.

Sala das Sessões,
Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCdoB/Amazonas
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Constituição de 1988 - 1988/88
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:constituicao:1988;1988

- inciso V do artigo 49
- urn:lex:br:federal:resolucao:2016;400
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:resolucao:2016;400

- artigo 13
- artigo 14
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Projetos de Lei do Senado

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 466, DE 2016
Dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do Oficial do Ministério Público.

AUTORIA: Senador Paulo Paim
DESPACHO: À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa
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, DE 2016.

Dispõe sobre a instituição do Dia
Nacional do Oficial do Ministério Público.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º. Fica instituído o Dia Nacional do Oficial do
Ministério Público, que será celebrado no dia 22 de setembro.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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JUSTIFICATIVA

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, conforme artigo 127 da Constituição Federal.
A ordem jurídica legava ao Ministério Público a condição de
agente repressor de condutas antissociais praticados por indivíduos
contra indivíduos e contra o Estado; agente fiscalizador das ações do
Estado em relação aos indivíduos (inclusive os apenados) e agente
transformador da sociedade, ainda que embrionariamente, na proteção
dos desassistidos ( inclusive os então chamados “Africanos livres” )
propondo em nome dessas minorias as medidas judiciais e
extrajudiciais para garantia de exercício de seus direitos.
A ordem jurídica republicana até 1984, representou um inaceitável
retrocesso na ação do Ministério Público, restringiu sua missão
institucional. Nesse período histórico fora-lhe retirada a missão de
agente transformador da sociedade, remanescendo as exclusivas
funções de agente repressor de condutas antissociais e agente
fiscalizador das ações do Estado.
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A redemocratização política do país, trazendo consigo uma nova
configuração nas relações entre Estado e Sociedade, permitiu ao
Ministério Público reassumir a missão institucional de agente

SF/16352.54778-61
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transformador da sociedade. A partir do ano de 1985 com o advento da
Lei 7.347/85 que instituiu a Ação Civil Pública; com os avanços
institucionais garantidos pela Constituição Federal de 1988; com a
missão protetiva dos direitos dos povos indígenas e das comunidades
remanescentes de quilombos, entre outras atividades, o Ministério
Público consolidou-se como instituição voltada para a causa da defesa
da sociedade brasileira, atuando, outrossim, nos três níveis de sua
missão institucional, quais sejam:
a) Agente repressor- nas ações praticadas por indivíduos contra a
sociedade.
b) Agente fiscalizador- nas ações praticadas pelo Estado contra a
sociedade ou contra o indivíduo.
c) Agente de transformação social- na defesa do meio ambiente, do
consumidor, dos direitos fundamentais do homem (direitos humanos)
e da criança e do adolescente.
O Oficial do Ministério Público é um dos auxiliares da Instituição,
cuja atividade é imprescindível e essencial para a prestação
jurisdicional, pois realiza os atos processuais, materializando a
pretensão da instituição, transformando a decisão do campo teórico
para o prático.
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desempenho de atividades externas próprias de seu cargo, assim como
o Oficial de Justiça, no Poder Judiciário, é o longa manus do Membro
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do Ministério Público.
Pela

característica

laborativa,

atua,

via

de

regra,

solitariamente, e longe das dependências do Ministério Público,
visitando todas as camadas da sociedade, cumprindo os mais variados
comandos , seja nas esferas cível ou criminal, tanto em zonas urbanas
como rurais, realizando, entre outros atos, seja de comunicação ou
constrição: notificações, intimações extraprocesso, mandados de
vistoria, mandados de verificação, condução coercitiva, coleta de
dados, mandados de localização de pessoas, diligências de inspeção
ou investigação, realização de vistorias em casas prisionais, busca de
elementos informativos e provas necessárias às atividades das
Promotorias, diligência junto aos registros públicos e repartições
públicas, verifica as situações relativas a menores abandonados e
doentes mentais.
O Oficial do Ministério Público dá a concreção e a efetividade
às determinações que o Promotor ordena no exercício de sua jurisdição,
devendo, entretanto, ter em mente que somente pode fazer o que a lei
permite e a ordem do promotor determina.
Em 22 de setembro de 2013, sentindo necessidade de uma
maior representatividade e legitimidade perante os Ministérios Públicos
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do Brasil, o Conselho Nacional do Ministério Público, outras autoridades
públicas correlatas e a comunidade em geral, reuniram-se na cidade de
Florianópolis, Oficiais de Promotoria do Estado do Paraná, Oficiais do
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Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Técnicos em
Notificações e Atos Intimatórios do Estado do Rio de Janeiro, e
Secretários de Diligências do Estado do Rio Grande do Sul, todos com
funções específicas do cargo para dar cumprimento às diligências
externas, emanadas pelos órgãos de execução, administrativos ou
auxiliares integrantes das estruturas organizacionais dos Ministérios
Públicos Estaduais e da União, sentiram, assim como os Oficiais de
Justiça Estaduais e Federais, em seu tempo, a necessidade de
depositarem em seus representantes a defesa de seus interesses
comuns, e assim criaram a Associação Nacional dos Oficiais do
Ministério Público – ANACOMP.
No dia 08 de dezembro foi realizada uma Audiência Pública
com o intuito de esclarecer sobre a importância da carreira de Oficial do
Ministério Público e fortalecer a criação de uma data comemorativa da
categoria.

Sala das Sessões,

Senador PAULO PAIM
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2016 (Complementar)
Altera a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a política e as
instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências, para limitar os juros de empréstimos na modalidade de cheque
especial.

AUTORIA: Senador Ivo Cassol
DESPACHO: À Comissão de Assuntos Econômicos
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, DE 2016 –

Altera a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
que dispõe sobre a política e as instituições
monetárias, bancárias e creditícias, cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras
providências, para limitar os juros de empréstimos
na modalidade de cheque especial.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa a
vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
“Art. 53-A O custo efetivo total de empréstimo concedido na
modalidade de cheque especial não poderá exceder em duas vezes a taxa
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).”

publicação.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua

JUSTIFICAÇÃO
O elevado custo dos empréstimos bancários praticados no País
é uma preocupação antiga em nossa sociedade. Esforços nesse sentido já
foram introduzidos na década de 1930, quando o então Decreto nº 22.626,
de 1933 – que ficou conhecido como Lei da Usura –, ainda em vigor,
estabeleceu limite de juros a serem praticados no País.
O Constituinte original também veio a estabelecer o limite de
12% para os juros reais no § 3º do art. 192 da Carta Magna. Todavia, o
dispositivo veio posteriormente a ser considerado sem eficácia pelo STF,
acabando revogado pela emenda constitucional nº 40, de 2002.
Atualmente, a Lei do Sistema Financeiro Nacional (Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964), autoriza que o Conselho Monetário
Página 2 dela2016-10417
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Todavia, essa prerrogativa não é exercida por aquele órgão do
Poder Executivo, exigindo esforços regulatórios adicionais para a redução
dos juros bancários domésticos. Precisamos coibir a cobrança de juros
extorsivos e infames, infinitas vezes acima do patamar da taxa do CDI.
De acordo com os dados divulgados pelo Banco Central, os
juros cobrados no cheque especial estão, em média, na faixa de 340% ao ano
para pessoa jurídica, e de 330% para pessoa física.

SF/16207.46286-34

Nacional limite, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos,
comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços
bancários ou financeiros prestados no País.

O presente PLS Complementar busca corrigir essa distorção.
Para tanto, propomos o estabelecimento de um limite, que é móvel e bastante
amplo em termos internacionais, à cobrança de juros reais praticados na
modalidade do cheque especial, incluídas comissões e quaisquer outras
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, que
não poderá ser superior a duas vezes a taxa do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI).
Se considerarmos um CDI na faixa de 14% ao ano, a taxa
máxima cobrada seria de 28% ao ano. Os bancos teriam um lucro bruto de
100% do custo captado. Portanto, o limite proposto, que é móvel,
acompanhando as condições de mercado, é bastante amplo.
A taxa de juros precisa baixar porque ela já se transformou
numa angustia intolerável. Este Titular defende a cautela e a máxima
responsabilidade na condução da política monetária. Para que o BC volte a
ser eficiente e reassuma o controle sobre o processo inflacionário, é preciso
desamarrar a economia dos custos nefastos dos juros altos. Queremos todos
sentir a serenidade exibida (ou exigida) pelo presidente do BC.
Tendo em vista o exposto, conto com o apoio de meus ilustres
pares para a aprovação de tão importante matéria.

Sala das Sessões,
Senador IVO CASSOL
Página 3 dela2016-10417
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Legislação

Dispõe sobre a Política e as Instituições
Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria
o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.

SF/16207.46286-34

LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................................................................

Art. 53. (Revogado pela Lei nº 4.829, de 5/11/1965)
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 468, DE 2016
Acrescenta ao Estatuto do Idoso ( Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) medidas
urgentes de proteção para os casos de violência doméstica contra o idoso.

AUTORIA: Senador Zeze Perrella
DESPACHO: Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa
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, DE 2016

Acrescenta ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º
de outubro de 2003) medidas urgentes de proteção
para os casos de violência doméstica contra o idoso.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei assegura medidas urgentes de proteção para os
casos de violência doméstica contra o idoso.
Art. 2º O art. 43 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 43. As medidas específicas de proteção ao idoso são
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violados:
........................................................................................” (NR)

Art. 3º O Título III da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo III:
“CAPÍTULO III
Das Medidas Urgentes de Proteção
“Art. 45-A. Na hipótese de o idoso ser vítima de violência, nos
termos do § 1º do art. 19, causada por familiar, curador ou representante
de entidade de atendimento, as seguintes medidas urgentes de proteção
poderão ser concedidas pelo Poder Judiciário, a requerimento do
Ministério Público ou a pedido do idoso, em desfavor do ofensor:
I – afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com o
idoso;
II – proibição de determinadas condutas, dentre as quais:
a) aproximação do idoso e das testemunhas, fixando o limite
mínimo de distância entre estes e o ofensor;
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b) contato com o idoso e testemunhas por qualquer meio de
comunicação;

III – restrição ou suspensão de visitas ao idoso;
IV – substituição do curador;
V – substituição da entidade de abrigo.
§ 1º Para a proteção patrimonial dos bens do idoso, o juiz poderá
determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:

SF/16537.01947-77

c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a
integridade física e psicológica do idoso.

a) restituição de bens indevidamente subtraídos pelo ofensor ao
idoso;
b) suspensão das procurações conferidas pelo idoso ao ofensor,
devendo o juiz oficiar ao cartório competente, sem prejuízo
do inciso IV do art. 74.
§ 2º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação
daquelas previstas no art. 45 ou de outras previstas na legislação em
vigor, sempre que a segurança do idoso ou as circunstâncias o exigirem.
§ 3º Para garantir a efetividade das medidas urgentes de proteção,
poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.”

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias de
sua publicação oficial.
JUSTIFICAÇÃO
Observamos quotidianamente o desrespeito à pessoa idosa no
Brasil. Muito embora a pirâmide etária brasileira esteja em processo de
inversão, o que levará a uma maioria de idosos no Brasil, o País não parece se
dar conta da imperiosa necessidade de respeitar e garantir os direitos daqueles
que construíram esse mesmo País.
O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Estatuto do Idoso,
tenta dar a devida atenção a esse problema. Mas deixou de estabelecer medidas
de proteção urgentes no caso de violência doméstica, familiar ou institucional.
Sem esse instrumento, é fadado ao fracasso o enfrentamento à violência contra
a pessoa idosa, constatando-se, como se vê, o agravamento constante de uma
realidade marcada pela violência física e moral.
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Por essa razão, propomos uma alteração ao Estatuto do Idoso de
forma a estabelecer proteção específica e emergencial contra a violência
doméstica, familiar e institucional que vitima a pessoa idosa. Baseados na
eficaz Lei Maria da Penha, intencionamos inserir na legislação uma série de
medidas que permitirão ao juiz de direito adotar providências que socorrerão,
com a devida urgência, o idoso frente ao seu agressor.
Contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste
vital projeto.

SF/16537.01947-77

3

Sala das Sessões,
Senador ZEZE PERRELA
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003 - Estatuto do Idoso; Lei do Idoso - 10741/03
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:2003;10741

- artigo 43
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 469, DE 2016
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, para disciplinar o instituto da multipropriedade.

AUTORIA: Senador Deca
DESPACHO: À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa
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SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

, DE 2016

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e a

SF/16221.73843-05

Gabinete do Senador DECA

Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para
disciplinar o instituto da multipropriedade.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O Título II do Livro III da Parte Especial da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar acrescido
do seguinte Capítulo X:
“Capítulo X
Da Multipropriedade
Art. 1.368-C. Entende-se por multipropriedade a relação
jurídica de aproveitamento econômico um bem, repartido em
unidades fixas de tempo, de modo a permitir que diversos titulares
possam, cada qual a seu turno, utilizar-se da coisa com exclusividade
e de maneira perpétua.
§ 1º A multipropriedade pode recair sobre bem imóvel ou
móvel, tais como veículos automotores, navios, aeronaves,
apartamentos, escritórios, salas unidades hoteleiras, joias, entre
outros.
§ 2º A administração do bem se dará de acordo com as normas
fixadas por deliberação da maioria dos proprietários, calculada de
acordo com a quantidade de unidades fixas de tempo a que cada um
deles tenha direito.
§ 3º O administrador poderá ou não ser titular do bem.
§ 4º A renúncia à fração ideal somente poderá ser realizada a
título gratuito e em favor do administrador, a quem incumbirá
administrar ou vender a fração.
§ 5º Na venda, os proprietários não terão preferência em
relação a terceiros ou entre si.
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§ 6º A transmissão da fração da multipropriedade se dará de
acordo com as regras concernentes aos bens coletivos.

Art. 2º O art. 1.225 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
passa a vigorar com acréscimo do seguinte inciso XII:
“Art. 1.225. São direitos reais:
.....................................................................................

SF/16221.73843-05

§ 7º Aplicam-se subsidiariamente à multipropriedade as
normas relativas ao condomínio voluntário. ”

XIV - a multipropriedade. ” (NR)

Art. 3º A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a
vigorar com acréscimo do seguinte art. 235-A:
“Art. 235-A. Na hipótese de multipropriedade, serão abertas
as matrículas de cada uma das unidades autônomas e nelas lançados
os nomes dos seus respectivos titulares de domínio, com a
discriminação da respectiva parte ideal em função do tempo”.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Nos últimos anos, vários setores da economia têm sido
modificados por novos modelos de negócio que envolvem o
compartilhamento do uso de bens, móveis e imóveis, por diferentes titulares,
que muitas vezes sequer se conhecem.
Dentre os bens que usualmente são objeto desse tipo de
transação, destacam-se automóveis, navios, aeronaves e imóveis para uso por
temporada.
Em determinados países, como os Estados Unidos, já existe um
mercado bem consolidado para a realização desse novo formato de alocação
dos ativos na economia, em geral sob a denominação de “fractional
ownership” ou “shared ownership”.

ffdn2016-08910
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A proposição que ora apresentamos busca colmatar essa lacuna
no ordenamento jurídico, introduzindo no Código Civil o instituto da
“multipropriedade”. A disciplina proposta baseia-se em aprofundado estudo
do Professor Gustavo Tepedino intitulado “Multipropriedade Imobiliária”.
Mais do que representar uma regulação acabada do instituto, a
proposição objetiva iniciar no Congresso Nacional um debate para que todos
os setores sociais interessados no desenvolvimento desses novos tipos de
transações econômicas possam trazer contribuições, de forma a se alcançar
um consenso acerca da disciplina legal mais adequada.

SF/16221.73843-05

No Brasil, todavia, trata-se de uma realidade ainda incipiente,
em parte pela inexistência de um marco legal que regule de maneira clara as
relações jurídicas decorrentes desse tipo de arranjo.

Pelo exposto, pedimos a colaboração dos nobres Senadores e
Deputados para exame, discussão e aprovação desta importante proposta.

Sala das Sessões,
Senador DECA
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Requerimentos

SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 953, DE 2016
Requer, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, VOTO DE
APLAUSO ao piloto FELIPE FRAGA, campeão da Stock Car de 2016.

AUTORIA: Senador Vicentinho Alves
DESPACHO: Encaminhe-se
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Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do
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Senado Federal e de acordo com as tradições da Casa, a inserção
em Ata de VOTO DE APLAUSO ao Sr. FELIPE FRAGA, campeão da
Stock Car de 2016.

JUSTIFICAÇÃO

Piloto da Cimed Racing, Felipe Fraga é o mais jovem
campeão da história da categoria com 21 anos. Competidor mais
regular da temporada 2016, Felipe teve 5 vitórias, 8 pódios e 4
poles.
Nascido em Jacundá-PA, Felipe Fraga se mudou para
Palmas-TO com apenas três anos. Sua carreira começou em
2001, aos seis anos, quando disputou três provas do Campeonato
Brasiliense de Kart, todas na categoria Mirim. Seu primeiro título
veio
justamente
no
ano
seguinte,
na
mesma
competição. Sempre arrojado, Fraga se destacou no kartismo e
se tornou pentacampeão brasileiro de kart ao conquistar os
títulos consecutivos de 2005 até 2009.
Em 2012, decidiu tentar a carreira na Europa na Fórmula
Renault Alps 2.0, mas logo voltou para o Brasil, em 2013, ano em
que se tornou campeão no Brasileiro de Turismo, principal
categoria de acesso à Stock Car.
A estreia na principal categoria do Brasil veio em 2014, em
Interlagos, com vitória na Corrida de Duplas, na equipe Vogel.
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Após se destacar no seu primeiro ano, Fraga se transferiu para a
Cimed Racing em 2015 e foi campeão por equipes na parceria
com Marcos Gomes.
Em 2016, Fraga fez sua melhor temporada da carreira e se
tornou o piloto mais jovem a vencer a Corrida do Milhão, além de
ter vencido também em Londrina, Curitiba, Curvelo e Santa Cruz
do Sul. Foram 311 pontos conquistados no ano.
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Mesmo com apenas três temporadas completas na Stock
Car, Fraga já acumula 63 GPs, 8 vitórias, 5 poles e 14 pódios na
história da competição. Para 2017, o piloto da Cimed Racing já
renovou com sua equipe atual.
Tendo em vista todas as conquistas do jovem paraense que
adotou o Tocantins como seu Estado, requeiro que sejam-lhe
prestadas as devidas homenagens.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2016.

Senador VICENTINHO ALVES
(PR - TO)
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 954, DE 2016
Requer, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em
ata de VOTO DE APLAUSO ao jovem tocantinense Lucas Rodrigues, 24, de Palmas (TO)
pela sua dedicação ao estudo da Bíblia, ao reescrever à mão os versículos sagrados em
apenas 8 meses, alcançando recorde nacional a ser registrado.

AUTORIA: Senador Vicentinho Alves
DESPACHO: Encaminhe-se
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, DE 2016

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do
Senado Federal e de acordo com as tradições da Casa, a inserção
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em Ata de VOTO DE APLAUSO ao jovem tocantinense Lucas
Rodrigues, 24, de Palmas (TO) pela sua dedicação ao estudo da
Bíblia, ao reescrever à mão os versículos sagrados em apenas 8
meses, alcançando recorde nacional a ser registrado.

JUSTIFICAÇÃO
Na semana que marca a comemoração do dia da Bíblia
(11/12), cujas passagens sagradas orientam a fé cristã, a
disposição do jovem tocantinense em reescrever os versículos
bíblicos faz lembrar daqueles que, no curso da história,
contribuíram com suas inúmeras traduções, a propagar os
princípios cristãos, que constituem parte significativa dos valores
da sociedade brasileira.
É de se admirar a dedicação do jovem Lucas, que conta com
24 anos de idade, ao estudo dos versículos bíblicos, a inspirar a
fé de outros jovens cristãos, difundindo os valores sociais
compartilhados por grande parte da sociedade pátria.
O que há de ser aclamado por todos nós, enquanto
representantes de tais valores, razão pelo qual requeiro sejam
prestadas as devidas homenagens ao jovem tocantinense.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2016.

Senador VICENTINHO ALVES
(PR - TO)
Página 2 de 2

Parte integrante do Avulso do RQS nº 954 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

1114

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1115

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

1116

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1117

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

1118

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1119

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

1120

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1121

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

1122

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1123

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

1124

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1125

SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 956, DE 2016
Requer, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, c/c o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas pelo Ministro de Estado da
Justiça informações referentes a pedido de cooperação jurídica internacional da
Argentina sobre empresas no Brasil que teriam participação do Presidente da Nação
Argentina Maurício Macri

AUTORIA: Senador Roberto Requião
DESPACHO: À Comissão Diretora
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REQUERIMENTO Nº

, DE 2016

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado
com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam
prestadas pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça e Cidadania as
seguintes informações, referentes a pedido de cooperação jurídica
internacional da Argentina sobre empresas no Brasil que teriam participação
do Presidente da Nação Argentina Maurício Macri:
1. A Autoridade Central argentina, a fim de atender à demanda do juiz
Sebastián Casanello, do 7º Juizado Criminal e Correcional Federal
(Buenos Aires), em relação à Causa 3899/2016, solicitou à Autoridade
Central brasileira, que é o Ministério da Justiça e Cidadania, por meio de
seus órgãos, dados sobre as empresas Fleg Trading, Global Collection e
Owners do Brasil Participações, todas com filiais em território nacional.
Qual é o exato teor desse pedido de cooperação internacional?
2. Há outros pedidos de cooperação internacional feitos pela Autoridade
Central argentina que envolvam o Presidente Maurício Macri, seus
familiares (em especial seu pai, Francesco “Franco” Macri, ou seus irmãos
Mariano e Gianfranco) ou funcionários e diretores de empresas do Grupo
Macri? Se houver, qual é seu exato teor? Há menções às empresas Socma
(Sociedades Macri) ou Grumafra, Partech Unnisa, Partech Ltda ou Itron
Brasil?
3. A pretensa participação do Presidente argentino em empresas situadas no
Brasil seria conexa com o escândalo Panama Papers, a envolver lavagem
Página 2 de 4
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de dinheiro e ocultação de bens mediante criação de empresas offshore,
conforme comprovam os documentos divulgados sobre a clientela do
escritório Mossack Fonseca. Quais são os pedidos de cooperação
internacional provenientes da Argentina e que envolvam o Panama
Papers? Quais as datas de solicitação e conteúdo desses pedidos?
4. As solicitações de cooperação internacional referidas fariam menção não
somente a empresas, mas também a “organismos governamentais”
brasileiros. Quais são esses organismos e qual seria a participação destes
no referido escândalo?

SF/16036.95428-00

2

5. Quais são os dados societários da Fleg Trading, Global Collection e
Owners do Brasil Participações? O Presidente argentino Maurício Macri
figura ou figurou como um dos sócios dessas empresas, ou delas é
acionista?
6. O Brasil, mediante o Ministério de Justiça e Cidadania, já respondeu a estes
pedidos de cooperação jurídica internacional provenientes da Argentina, a
envolver o Presidente argentino Maurício Macri? Em caso afirmativo, qual
foi o conteúdo dessas respostas? Em caso negativo, por qual razão não o
fez?

JUSTIFICAÇÃO
Conforme divulgação pública, processo judicial aos cuidados do
juiz Sebastián Casanello seria relacionado à acusação de que a Fleg Trading
teria sido criada para viabilizar o Pague Fácil, que é um sistema de cobrança
eletrônica, produto este que era operado entre 2001 e 2002, por meio de outra
empresa do grupo, a Global Collection. Ademais, a Socma argentina teria feito
aportes em empresas brasileiras derivadas da Fleg, que seriam a Partech
Unnisa, Partech Ltda e à Itron Brasil. Já a Owners do Brasil Participações
seria a empresa do grupo que teria aportado mais de 10 milhões de dólares de
procedência não identificada na Global Collection.
O promotor autor da denúncia, Federico Delgado, da 6ª
Promotoria Criminal e Correcional Federal, demonstra convicção de que o
Presidente argentino teria lavado dinheiro na rota Bahamas/Brasil. Esse seria
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mais um braço da família Macri denunciada pelo promotor Delgado, que
assinala 29 empresas offshore em nome do Grupo Macri,
Assim, o juiz do processo (Causa 3899/2016), Sebastián
Casanello, do 7º Juizado Criminal e Correcional Federal, teria solicitado ao
Brasil, em 9 de maio de 2016, informações sobre as referidas empresas e sobre
“organismos governamentais” brasileiros. Esse pedido teria sido
encaminhado ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania
(DRCI/SNJ), vinculado ao Ministério da Justiça.

SF/16036.95428-00
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Essas denúncias são graves e precisam ser aclaradas. E o Senado
brasileiro deve estar ciente do que está ocorrendo.
Sala de Sessões,
Senador ROBERTO REQUIÃO
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 957, DE 2016
Requer, nos termos do art. 218, inciso VII, RISF, voto de pesar pelo falecimento do
cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, falecido hoje, dia 14/12/2016.

AUTORIA: Senador Paulo Paim
DESPACHO: Encaminhe-se
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

REQUERIMENTO Nº , DE 2016

Nos termos do Art. 218, inciso VII, do Regimento Interno do
Senado Federal, REQUEIRO voto de pesar pelo falecimento do o cardeal
DOM PAULO EVARISTO ARNS, falecido hoje, dia 14/12.
Ele estava internado no Hospital Santa Catarina em decorrência
de uma broncopneumonia. Arns tinha 95 anos.
D. Paulo foi internado no dia 28 de novembro para tratar de
problemas pulmonares. Com o passar do dia o estado de saúde piorou e ele
teve de ir para a UTI por causa de dificuldades na função renal.
Dom Frei Paulo Evaristo Arns foi um frade franciscano e cardeal
brasileiro. Foi o quinto arcebispo de São Paulo, tendo sido o terceiro prelado
dessa Arquidiocese a receber o título de cardeal. Era arcebispo-emérito de
São Paulo e protopresbítero do Colégio Cardinalício.
Quinto de treze filhos do casal Gabriel Arns e Helena Steiner,
brasileiros, descendentes de imigrantes provenientes da Alemanha.
Realizou seus estudos fundamentais em Forquilhinha. Depois
ingressou no seminário franciscano, no Seminário Seráfico São Luís de
Tolosa, em Rio Negro (Paraná).
Em 1940, entrou no noviciado, em Rodeio (Santa Catarina).
Cursou Filosofia, em Curitiba e Teologia, em Petrópolis.
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Três de suas irmãs são freiras, e um irmão faz parte da Ordem dos
Frades Menores.
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Também é irmão de Zilda Arns, morta em um terremoto em Porto
Príncipe em 2010.
Foi ordenado presbítero no dia 30 de novembro de 1945, em
Petrópolis, por Dom José Pereira Alves, arcebispo de Niterói.
Por cerca de uma década exerceu seu ministério, assistindo à
população desfavorecida de Petrópolis, onde também lecionou no Teologado
Franciscano de Petrópolis e na Universidade Católica de Petrópolis. Depois
disto, foi para a França para cursar letras na Sorbonne, onde se doutorou em
1952.
Retornando ao Brasil, foi professor nas faculdades de Filosofia,
Ciências e Letras de Agudos e Bauru. A seguir, retornou a Petrópolis, onde
voltou a dar assistência aos desfavorecidos
Em 2 de maio de 1966 foi eleito bispo titular de Respecta e auxiliar
de São Paulo, aos 44 anos.
Recebeu a ordenação episcopal em 3 de julho de 1966, na igreja
matriz do Sagrado Coração de Jesus em Forquilhinha, sendo sagrante
principal Dom Agnelo Rossi, arcebispo de São Paulo, e consagrantes Dom
Anselmo Pietrulla OFM, então bispo de Tubarão, e Dom Honorato Piazera
SCI, então bispo coadjutor de Lages.
No dia 22 de outubro de 1970, o Papa Paulo VI o nomeou
arcebispo metropolitano de São Paulo, tendo tomado posse a 1 de novembro
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de 1970, exercendo o cargo até 15 de abril de 1998, quando renunciou, por
limite de idade, detendo o título de Arcebispo-emérito de São Paulo.
No Consistório do dia 5 de março de 1973, convocado pelo Papa

SF/16407.57715-11
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Gabinete do Senador PAULO PAIM

Paulo VI, na Basílica de São Pedro, Dom Paulo foi criado cardeal-presbítero
do título de Santo Antônio de Pádua, na Via Tuscolana. Como cardeal
eleitor, participou dos dois conclaves, de agosto e de outubro de 1978.
Participou ainda, como cardeal não-votante, dos conclaves de 2005 e de
2013. Em 9 de julho de 2012 tornou-se o Protopresbítero do Colégio dos
Cardeais, por ser aquele que há mais tempo foi elevado à dignidade
cardinalícia entre todos os cardeais-presbíteros, sendo também o mais antigo
de todos os membros do Colégio Cardinalício.
Sua atuação pastoral foi voltada aos habitantes da periferia, aos
trabalhadores, à formação de comunidades eclesiais de base nos bairros,
principalmente os mais pobres, e à defesa e promoção dos direitos da pessoa
humana. Ficou conhecido como o Cardeal dos Direitos Humanos,
principalmente por ter sido o fundador e líder da Comissão Justiça e Paz de
São Paulo, e sua atividade política era claramente vinculada à sua fé
religiosa. Segundo ele:
"Jesus não foi indiferente nem estranho ao problema da dignidade
e dos direitos da pessoa humana, nem às necessidades dos mais fracos, dos
mais necessitados e das vítimas da injustiça. Em todos os momentos Ele
revelou uma solidariedade real com os mais pobres e miseráveis, lutou contra
a injustiça, a hipocrisia, os abusos do poder, a avidez de ganho dos ricos,
indiferentes aos sofrimentos dos pobres, apelando fortemente para a
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prestação de contas final, quando voltará na glória para julgar os vivos e os
mortos."
Enquanto bispo-auxiliar, trabalhou na Zona Norte paulistana, no
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bairro de Santana.
Durante a ditadura militar, na década de 1970, notabilizou-se na
luta pelo fim das torturas e restabelecimento da democracia no país, junto
com o rabino Henry Sobel, criando uma ponte entre a comunidade judaica e
a Igreja Católica em solo paulista. No mesmo período, também foi um dos
escritores do livro "Brasil nunca mais" e integrou o movimento "Tortura
nunca mais".
Renovou o plano pastoral da Arquidiocese de São Paulo,
instituindo novas regiões episcopais (divisões da Arquidiocese de São Paulo)
e quarenta e três novas paróquias. Em 1972 criou a Comissão Brasileira de
Justiça e Paz de São Paulo.
Incentivou a Pastoral da Moradia e a Pastoral Operária.
recebeu o título de "Doutor Honoris Causa" (juntamente com o
presidente norte-americano Jimmy Carter) da Universidade de Notre Dame,
Indiana, Estados Unidos. A distinção, concedida também ao Cardeal Kim da
Coreia do Sul e ao Bispo Lamont da Rodésia, deveu-se ao seu empenho em
prol dos direitos humanos.
Entre 1979 e 1985, coordenou com o Pastor Jaime Wright, de
forma clandestina, o projeto Brasil: Nunca Mais. Este projeto tinha como
objetivo evitar o possível desaparecimento de documentos durante o
processo de redemocratização do país. O trabalho foi realizado em sigilo e o
resultado foi a cópia de mais de um milhão de páginas de processos do
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Superior Tribunal Militar (STM). Contudo, este material foi microfilmado e
remetido ao exterior diante do temor de uma apreensão do material. Em ato
público realizado dia 14 de junho de 2011, foi anunciada a futura repatriação,
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digitalização e disponibilização para todos os brasileiros deste acervo.
Em 3 de junho de 1980 recebeu , em São Paulo o Papa João Paulo
II.
Entre vários feitos, inaugurou a Biblioteca Dom José Gaspar e,
com a ajuda de sua irmã, a pediatra Zilda Arns Neumann, implantou a
Pastoral da Criança. Criou o Vicariato Episcopal da Comunicação, com a
finalidade de fazer a Igreja estar presente em todos os meios de comunicação,
inaugurou uma nova residência destinada aos padres idosos, a Casa São
Paulo, ano em que também criou a Pastoral dos Portadores de HIV, criou o
Conselho Arquidiocesano de Leigos.
Em 1996, após completar 75 anos, apresentou renúncia ao Papa
João Paulo II, em função das normas eclesiásticas, renúncia esta que foi
aceita. A partir de então, tornou-se arcebispo emérito de São Paulo e foi
substituído por Dom Frei Cláudio Cardeal Hummes.
Autor de 49 livros, suas obras versam sobre a ação pastoral da
Igreja nas grandes cidades e estudos da literatura cristã dos primeiros
séculos, além de centenas de artigos escritos para as diversas revistas das
quais foi redator, antes do episcopado.
Umas das principais obras foi a pesquisa por ele organizada, em
que foi abordada a tortura durante os Anos de Chumbo: Brasil, Nunca Mais.
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Gostaria que o presente voto, extensivo a seus familiares, fosse
enviado para a Academia Brasileira de Letras e, no endereço abaixo:
Paróquia Sagrado Coração de Jesus
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Rua João José Back, 277 - Santa Isabel, Forquilhinha - SC,
CEP: 88850-000
Sala das Sessões,
Senador PAULO PAIM
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 958, DE 2016
Requer, nos termos regimentais, realização de Sessão Especial em comemoração ao
centenário do Poeta Manoel de Barros a ser realizada no dia 06 de março de 2017.

AUTORIA: Senador Pedro Chaves, Senador José Aníbal, Senador Roberto Muniz,
Senadora Simone Tebet, Senador Tasso Jereissati, Senador Waldemir Moka

Página da matéria

Página 1 de 2

Parte integrante do Avulso do RQS nº 958 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1137

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PEDRO CHAVES

, DE 2016

Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do
Senado Federal, seja realizada Sessão Especial no dia 06 de março de 2017,
destinada a comemorar o centenário do poeta Manoel de Barros.

SF/16798.58158-30

REQUERIMENTO Nº

JUSTIFICAÇÃO
Manoel Wenceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá (MT) no
Beco da Marinha, beira do Rio Cuiabá em 19 de dezembro de 1916, filho de
João Venceslau Barros, capataz com influência naquela região. Mudou-se para
Corumbá (MS), onde se fixou de tal forma que chegou a ser considerado
corumbaense. Recebeu vários prêmios literários, entre eles, dois Prêmios
Jabutis. É o mais aclamado poeta brasileiro da contemporaneidade nos meios
literários. Enquanto ainda escrevia, Carlos Drummond de Andrade recusou o
epíteto de maior poeta vivo do Brasil em favor de Manoel de Barros. Sua obra
mais conhecida é o "Livro sobre Nada" de 1996.
Sala da Sessões,
1. Sen. Pedro Chaves (PSC-MS)

__________________________

_________________________

__________________________

_________________________

__________________________

_________________________

__________________________

_________________________

__________________________

_________________________

__________________________

Gabinete do Senador PEDRO CHAVES
Senado Federal – Ala Afonso Arinos, Gabinete nº 02
70.165-900 – Brasília – DF
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 963, DE 2016
Requerem, nos termos do disposto no arts. 74 e 75 do Regimento Interno do Senado
Federal, seja criada Comissão Temporária Externa, composta de 04 (quatro) membros
titulares e igual número de suplentes, com prazo de funcionamento de 02 (dois) meses,
destinada a averiguar e fiscalizar a situação de emergência e o caos nos hospitais
públicos no Tocantins.

AUTORIA: Senadora Kátia Abreu, Senador Ataídes Oliveira
DESPACHO: Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente
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Requeremos, nos termos do disposto no arts. 74 e 75 do Regimento
Interno do Senado Federal, seja criada Comissão Temporária Externa,
composta de 04 (quatro) membros titulares e igual número de suplentes, com
prazo de funcionamento de 02 (dois) meses, destinada a averiguar e fiscalizar
a situação de emergência e o caos nos hospitais públicos no Tocantins,
podendo para tanto realizar audiências públicas e diligências externas, requerer
informações e outros atos que julgue necessários para a consecução dos
objetivos da Comissão.

SF/16767.46323-20

REQUERIMENTO Nº______, DE 2016

JUSTIFICAÇÃO
O sistema de saúde pública no Estado do Tocantins passa pela pior
crise de sua história. A falta de perspectivas e de ação administrativa do
governo estadual tem exposto a população do estado a uma situação de
vulnerabilidade e de desespero.
O Programa Bom Dia Brasil, de 13/12/2016, mostrou o caso de um
bebê que precisava fazer uma cirurgia no coração, de Tocantins, e acabou
morrendo. Só esse ano, seis bebês, que também nasceram com problemas no
coração, morreram enquanto aguardavam a transferência para fazer a cirurgia
Infelizmente ainda existem outras situações parecidas. Vinte e cinco
bebês estão, neste momento, em UTI’s de Tocantins esperando transferência
para outro estado. Um deles até conseguiu vaga, mas para março do ano que
vem.
Outros casos como o de uma jovem que foi a óbito no maior hospital
público da região, o Hospital Geral de Palmas, porque o Estado não tinha um
laboratório para fazer o seu exame, ou de um idoso instalado nos corredores
daquele hospital aguardando uma cirurgia a tanto tempo que foi identificado
bichos no seu corpo por falta de um medicamento simplório, ilustram
drasticamente o descontrole e a insensibilidade do governo estadual para
buscar ajuda técnica e política para a solução do problema da saúde em nosso
Estado.
Só em Palmas e Araguaína há mais de cem pacientes aguardando
cirurgias eletivas. No Estado este número já chegou a 2 mil pessoas. Algumas
não resistem e vão a óbito aguardando atendimento ou apenas medicamento.
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As mortes nos hospitais públicos do Estado assumem índices
assustadores. De janeiro a outubro, conforme o DataSus, 2.250 pessoas
morreram nos hospitais da rede de saúde pública do Tocantins. A maioria de
óbitos que poderiam ter sido evitados.
É uma situação literalmente de guerra com centenas de pacientes
internados na Capital em tendas de lona, sem refrigeração, sem as mínimas
condições de higiene, banheiro coletivo, sujeitos a bactérias e infecções, uma
das maiores causas dos óbitos na rede de saúde pública do Estado.

SF/16767.46323-20
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A saúde já está praticamente judicializada. De janeiro a agosto deste
ano, por exemplo, foram mais de três mil demandas judiciais contra o governo,
algumas com pedido de prisão do Secretário de Saúde, por falta de
cumprimento. A maioria proposta pelo Ministério Público Federal, Estadual e
Defensoria Pública.
As dívidas com fornecedores se acumulam. Empresa de UTI Aérea
ameaça paralisação, hospitais particulares conveniados deixam de atender,
médicos suspendem plantões, empresas de leitos de UTI suspendem
atendimento, empresas de UTI Neo Natal também. Não há leitos nem
medicamentos nos hospitais. Um caos. E são apenas 19 hospitais regionais.
Pelo exposto, apresentamos este requerimento de constituição de uma
Comissão Temporária Externa para acompanhar este triste caso de calamidade
pública a que chegou o atendimento da saúde do estado de Tocantins e buscar
soluções visando um esforço concentrado do governo federal, estadual e as
forças políticas, no sentido de formar um grupo de gerenciamento da crise na
saúde pública no Tocantins.
Sala das Sessões,

Senadora KATIA ABREU

Senador VICENTINHO ALVES

Senador ATAÍDES OLIVEIRA

Página 3 de 3

Parte integrante do Avulso do RQS nº 963 de 2016.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1141

SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 964, DE 2016
Requer, na forma do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, voto de pesar
pelo falecimento do jornalista Phelippe Daou - maior conglomerado de comunicação do
Norte.

AUTORIA: Senador Eduardo Braga
DESPACHO: Encaminhe-se
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2016
Requerimento de pesar

Senhor Presidente,

SF/16475.27333-90

REQUERIMENTO Nº

Requeiro a Vossa Excelência, na forma do Art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, pesar pelo falecimento do jornalista Phelippe Daou
- maior conglomerado de comunicação do Norte.
Manifesto profundo pesar pelo falecimento, nesta quarta-feira, 14 de
dezembro, em São Paulo, do jornalista Phelippe Daou. Junto a Milton Cordeiro
e Joaquim Margarido, também falecidos neste ano, Daou fundou, em 1º de
setembro de 1972, a Rede Amazônica – conglomerado de comunicação da região
Norte que está presente no Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, além
da sucursal em Brasília.
Pioneira no Brasil, ela foi a primeira emissora a transmitir imagem
em cores e responsável por promover uma grande transformação da Amazônia.
Superou o desafio de integrar e comunicar a região ao resto do país. Graças ao
espírito empreendedor, à ousadia e ao entusiasmo de Milton Cordeiro, Joaquim
Margarido e Phelippe Daou, a Rede Amazônica nos oferece a compreensão exata
do patrimônio da biodiversidade amazônica.
Que familiares, amigos e admiradores do estimado Phelippe Daou
tenham forças para superar essa perda. Meus sentimentos e condolências à
família.

Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 2016

Senador EDUARDO BRAGA

Página 2 de 3

______________________________________________________________________
Parte integrante do Avulso do RQS nº 964 de 2016.
Gabinete 12° andar - Anexo I - Senado Federal - Brasília DF - CEP 70165-900
Fone: (61) 3303-6230

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1143

SENADO FEDERAL
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DESTINATÁRIOS (filhos)
SF/16475.27333-90

Cláudia Daou Paixão
Phelipe Daou Jr.

ENDEREÇO
Rede Amazônica – Direção
Avenida André Araújo, 1555
Bairro: Aleixo
CEP: 69060 – 000
Manaus – AM
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 965, DE 2016
Requer VOTO DE PESAR pelo falecimento do fundador da Rede Amazônica, ocorrido
hoje, dia 14 de dezembro de 2016, o Jornalista Phelippe Daou

AUTORIA: Senador Omar Aziz
DESPACHO: Encaminhe-se
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SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº

/2016

Requer VOTO DE PESAR pelo falecimento do
fundador da Rede Amazônica, ocorrido hoje, dia 14
de dezembro de 2016, o Jornalista Phelippe Daou

SF/16546.68521-43

Gabinete do Senador OMAR AZIZ

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, e
ouvido o Plenário, que seja consignado, nos Anais do Senado Federal,
VOTO DE PESAR pelo falecimento ocorrido na tarde de hoje, 14
de dezembro de 2016, do fundador da Rede Amazônica, o Jornalista
Phelippe Daou.
Requeiro, mais, que este Voto de Pesar seja levado ao
conhecimento de seus filhos, Phelippe Daou Júnior e Cláudia Daou
Paixão e Silva, da diretoria da Rede Amazônica e, por seu intermédio,
a todos os funcionários do conglomerado.
JUSTIFICATIVA
Phelippe Daou, em parceria com os jornalistas e empresários
Milton Magalhães e Joaquim Margarido, fundaram, em 1968, a
Amazonas Publicidade que posteriormente se tornou a Rede
Amazônica.
Trata-se, a Rede Amazônica, de um conglomerado regional que
atua nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima,
em áreas como televisão, rádio e internet. Com sua sede em Manaus,
é o maior grupo de comunicação da Região Norte, sendo afiliada da
Rede Globo.
Senado Federal - Ala Sen. Filinto Müller, Gabinete 01-Fones: (61) 3303-6580/6581/6585- CEP:70.165-900 Brasília-DF
e-mail: omar.aziz@senador.leg.br
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Phelippe Daou, viúvo da senhora Magdalena Arce Daou,
destacou-se como um eterno defensor da Zona Franca de Manaus,
sendo responsável pela integração de toda a região norte e pela
expansão e divulgação da verdadeira Amazônia.

SF/16546.68521-43

Gabinete do Senador OMAR AZIZ

Em seu último discurso, proferido aos funcionários da Rede
Amazônica, afirmou: “Verdade, justiça e liberdade. Isso não é
negociável nunca. Nunca passe pela cabeça de vocês que serão os
nossos sucessores, que serão as pessoas que vão dar vida, e quem sabe
dar maior dimensão à Rede Amazônica, porque a Amazônia sem a
Rede Amazônica, ela não será a grande região que todos nós
desejamos”.
Dele me despeço com todo carinho, solicitando o apoio de
meus nobres pares a essa justa homenagem que ora requeiro.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2016

Senador Omar Aziz

Senado Federal - Ala Sen. Filinto Müller, Gabinete 01-Fones: (61) 3303-6580/6581/6585- CEP:70.165-900 Brasília-DF
e-mail: omar.aziz@senador.leg.br
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 970, DE 2016
Requer, nos termos do art. 256, RISF, a retirada em caráter definitivo do PLS 410/2016.

AUTORIA: Senador Deca
DESPACHO: Defira-se
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DE 2016

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento Interno do Senado

Federal, a retirada, em caráter definitivo, do PLS 410/2016, que altera a Lei nº 4.886, de

9 de dezembro de 1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos,

para atualizar as normas que regulamentam a profissão.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2016.

Senador Deca

(PSDB - PB)
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 974, DE 2016
Requeremos, nos termos do disposto no art. 76, § 1, do Regimento Interno do Senado
Federal, que a Comissão Temporária Externa destinada a averiguar e fiscalizar a situação
de emergência e o caos nos hospitais públicos no Tocantins, seja prorrogada por mais 2
meses para a consecução dos objetivos da Comissão.

AUTORIA: Senadora Kátia Abreu
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Requeremos, nos termos do disposto no art. 76, § 1, do Regimento
Interno do Senado Federal, que a Comissão Temporária Externa, composta de
04 (quatro) membros titulares e igual número de suplentes, com prazo de
funcionamento de 02 (dois) meses, destinada a averiguar e fiscalizar a situação
de emergência e o caos nos hospitais públicos no Tocantins, seja prorrogada
por mais 6 meses para a consecução dos objetivos da Comissão.

SF/16241.13762-00

REQUERIMENTO Nº______, DE 2016

JUSTIFICAÇÃO
A Comissão Temporária Externa destinada a averiguar e fiscalizar a
situação de emergência e o caos nos hospitais públicos no Tocantins foi criada
no dia 14 de dezembro de 2016, mas devido ao término da Sessão Legislativa
no dia 22 de dezembro de 2016, ele não terá tempo de realizar as diligências
necessárias para averiguar a situação da Saúde em Tocantins.
Por isso requeremos que a Comissão seja prorrogada por igual
período, pois urgência da saúde em nosso estado não pode esperar o recesso
acabar.

Sala das Sessões,

Senadora KATIA ABREU
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 976, DE 2016
Requer, nos termos do art. 49, X e 50, §2º, da Constituição Federal e em conformidade
com os arts. 215, I, a, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), que sejam
solicitadas ao Exmo. Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil
informações sobre a fiscalização dos planos de voo.

AUTORIA: Senador José Medeiros
DESPACHO: À Comissão Diretora
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Gabinete do Senador José Medeiros

, DE 2016

No exercício da competência exclusiva do Congresso Nacional
de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, nos termos dos arts. 49,
X, e 50, § 2º, da Constituição Federal (CF), e em conformidade com os arts.
215, I, a, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), requeiro
que sejam solicitadas ao Exmo. Sr. Ministro de Estado dos Transportes,
Portos e Aviação Civil as seguintes informações: 1- se há fiscalização dos
planos de voo informados por pilotos de aeronaves com origem ou destino no
território nacional; 2- se há fiscalização da efetivação do plano de voo
informado para averiguar se houve quebra das normas de segurança no trajeto
de fato efetuado; 3- se há possibilidade de serem aprovados planos de voo
confeccionados temerariamente ou sem observância das regras nacionais e/ou
internacionais de aviação, inclusive prevendo menos paradas para
abastecimento do que o determinado; 4- Dados decorrentes das eventuais
fiscalizações exercidas conforme as informações aqui solicitadas.

SF/16023.48223-34

REQUERIMENTO Nº

JUSTIFICAÇÃO
Uma vez que, na madrugada de terça-feira (29/11/2016), houve a
trágica queda da aeronave Avro RJ-85, que transportava a equipe da
Chapecoense, profissionais da imprensa e da companhia aérea, num
deslocamento que deveria ter ocorrido entre o Brasil e a Colômbia, porém
terminou por ocorrer entre Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) para Medelín
(Colômbia);
Haja vista que, até o momento, o motivo com maior
probabilidade de haver causado tal acidente fatal e de grandes proporções
seria o temerário plano de voo e abuso por parte do piloto e, ao mesmo
tempo, um dos sócios da empresa de aviação, que, supostamente para
economizar, não realizou uma parada obrigatória para abastecimento, voando
com quantidade de combustível menor do que legalmente determinado e sem
declarar emergência imediatamente, com possível receio de aplicação de
multas e cassação da licença de voo;
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Faz-se mister que o Senado Federal cumpra seu papel
institucional e busque informações e dados acerca da segurança dos voos nos
pontos aqui questionados, fiscalizando o Poder Executivo e incitando-o a
cumprir suas atribuições com excelência.

SF/16023.48223-34

Considerando que é de fundamental importância a fiscalização
pelos órgãos responsáveis para evitar uma possível tragédia dessa natureza
em voos cuja fiscalização caiba, única ou conjuntamente, ao Brasil;

Sala das Sessões,
Senador JOSÉ MEDEIROS
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Substitutivo definitivamente adotado
Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 4, de 2015, da Mesa do Senado Federal, que institui no âmbito
do Senado Federal a Medalha Nise Magalhães da Silviera e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.115, de 2015, da Comissão Diretora, Relator: Senador Elmano Férrer, oferecendo a redação do vencido.
A matéria é dado como definitivamente adotada, sem votação, nos termos do art. 284 do Regimento
Interno.
A matéria vai à promulgação.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1157

DELIBERAÇÕES DA ORDEM DO DIA
Mensagem nº 100/2016
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Mensagem nº 90/2016
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Substitutivo da Câmara nº 15/2015, ao Projeto de Lei do Senado nº 386/2012-Complementar

SENADO FEDERAL
COMISSÃO DIRETORA
PARECER Nº 996, DE 2016
Redação final do Substitutivo da
Câmara dos Deputados nº 15, de
2015, ao Projeto de Lei do Senado nº
386, de 2012 – Complementar (nº
366-B, de 2013, na Câmara dos
Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Substitutivo da Câmara dos
Deputados nº 15, de 2015, ao Projeto de Lei do Senado nº 386, de 2012 –
Complementar (nº 366-B, de 2013, na Câmara dos Deputados), que altera a Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de
Improbidade Administrativa); e a Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990,
que dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da
arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências por estes
recebidas, pertencentes aos Municípios, e dá outras providências, na forma do parecer
do relator de Plenário, em substituição à CCJ e à CAE.
Senado Federal, em 14 de dezembro de 2016.
RENAN CALHEIROS, PRESIDENTE
ÂNGELA PORTELA, RELATORA
JOÃO ALBERTO SOUZA
SÉRGIO PETECÃO
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ANEXO AO PARECER Nº 996, DE 2016.

Redação final do Substitutivo da Câmara
dos Deputados nº 15, de 2015, ao Projeto
de Lei do Senado nº 386, de 2012 –
Complementar (nº 366-B, de 2013, na
Câmara dos Deputados).

Altera a Lei Complementar nº 116, de 31
de julho de 2003, que dispõe sobre o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, a Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992 (Lei de Improbidade
Administrativa), e a Lei Complementar
nº 63, de 11 de janeiro de 1990, que
“dispõe sobre critérios e prazos de
crédito das parcelas do produto da
arrecadação de impostos de competência
dos Estados e de transferências por estes
recebidos, pertencentes aos Municípios,
e dá outras providências”.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no
local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no
local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos
incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:
.......................................................................
XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação,
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de
árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para
quaisquer fins e por quaisquer meios;
.......................................................................
XVI – dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas
vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no
subitem 11.02 da lista anexa;
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.......................................................................
XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no
caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;
.......................................................................
XXIII – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22,
4.23 e 5.09;
XXIV – do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços
prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e
demais descritos no subitem 15.01;
XXV – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e
15.09.
.......................................................................
§ 4º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no §
1º, ambos do art. 8º-A desta Lei Complementar, o imposto será devido
no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço
ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.” (NR)
“Art. 6º ..........................................................
.......................................................................
§ 2º ................................................................
.......................................................................
III – a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda
que imune ou isenta, na hipótese prevista no § 4º do art. 3º desta Lei
Complementar.
§ 3º No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o
valor do imposto é devido ao Município declarado como domicílio
tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme
informação prestada por este.
§ 4º No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão
de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais
eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser
registrados no local do domicílio do tomador do serviço.” (NR)
Art. 2º A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, passa a vigorar acrescida
do seguinte art. 8º-A:
“Art. 8º-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento).
§ 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções,
incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de
redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou
sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em
carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota
mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se
referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei
Complementar.
§ 2º É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que
não respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste
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artigo no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário
localizado em Município diverso daquele onde está localizado o
prestador do serviço.
§ 3º A nulidade a que se refere o § 2º deste artigo gera, para o
prestador do serviço, perante o Município ou o Distrito Federal que
não respeitar as disposições deste artigo, o direito à restituição do
valor efetivamente pago do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza calculado sob a égide da lei nula.”
Art. 3º A lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003,
passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo desta Lei Complementar.
Art. 4º A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa),
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Seção II-A
Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão
ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário
Art. 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer
ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro
ou tributário contrário ao que dispõem o caput e o § 1º do art. 8º-A da
Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.”
“Art. 12. ........................................................
.......................................................................
IV – na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa
civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário
concedido.
...........................................................” (NR)
“Art. 17. .......................................................
......................................................................
§ 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera pessoa
jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da
obrigação tributária de que tratam o § 4º do art. 3º e o art. 8º-A da Lei
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.” (NR)
Art. 5º O art. 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 1º-A e 1º-B:
“Art. 3º .........................................................
.......................................................................
§ 1º-A. Na hipótese de pessoa jurídica promover saídas de
mercadorias por estabelecimento diverso daquele no qual as
transações comerciais são realizadas, excluídas as transações
comerciais não presenciais, o valor adicionado deverá ser computado
em favor do Município onde ocorreu a transação comercial, desde que
ambos os estabelecimentos estejam localizados no mesmo Estado ou
no Distrito Federal.
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§ 1º-B. No caso do disposto no § 1º-A deste artigo, deverá constar
no documento fiscal correspondente a identificação do
estabelecimento no qual a transação comercial foi realizada.
...........................................................” (NR)
Art. 6º Os entes federados deverão, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta
Lei Complementar, revogar os dispositivos que contrariem o disposto no caput e no § 1º do
art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
§ 1º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de
31 de julho de 2003, e no art. 10-A, no inciso IV do art. 12 e no § 13 do art. 17, todos da Lei
nº 8.429, de 2 de junho de 1992, somente produzirão efeitos após o decurso do prazo referido
no art. 6º desta Lei Complementar.
§ 2º O disposto nos §§ 1º-A e 1º-B do art. 3º da Lei Complementar nº 63, de 11 de
janeiro de 1990, produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao da
entrada em vigor desta Lei Complementar, ou do primeiro dia do sétimo mês subsequente a
esta data, caso este último prazo seja posterior.

ANEXO
(Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003)
“1 – ...............................................................
.......................................................................
1.03 – Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens,
vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e
congêneres.
1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos,
independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado,
incluindo tablets, smartphones e congêneres.
.......................................................................
1.09 – Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e
texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a
distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata
a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).
.......................................................................
6 – .................................................................
.......................................................................
6.06 – Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.
7 – .................................................................
.......................................................................
7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio,
silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos
serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para
quaisquer fins e por quaisquer meios.
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.......................................................................
11 – ...............................................................
.......................................................................
11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.
.......................................................................
13 – ...............................................................
.......................................................................
13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos,
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a
posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de
qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como
bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução,
quando ficarão sujeitos ao ICMS.
14 – ...............................................................
.......................................................................
14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação,
costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.
.......................................................................
14.14 – Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.
.......................................................................
16 – ...............................................................
16.01 – Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e
aquaviário de passageiros.
16.02 – Outros serviços de transporte de natureza municipal.
17 – ...............................................................
.......................................................................
17.25 – Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em
qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).
.......................................................................
25 – ...............................................................
.......................................................................
25.02 – Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.
.......................................................................
25.05 – Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.
....................................................................”
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SENADO FEDERAL
Senador Armando Monteiro

ADEQUAÇÕES AO PARECER Nº 997, DE 2016

Da
COMISSÃO
DE
ASSUNTOS
ECONÔMICOS, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 54, de 2016 – Complementar (Projeto de Lei
Complementar nº 257, de 2016, na Câmara dos
Deputados), da Presidência da República, que
estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao
Distrito Federal e medidas de estímulo ao
reequilíbrio fiscal; e altera a Lei Complementar nº
148, de 25 de novembro de 2014, a Lei nº 9.496,
de 11 de setembro de 1997, e a Medida Provisória
nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001.

SF/16527.17415-48

1214

Relator: Senador ARMANDO MONTEIRO

A Emenda nº 25 objetiva permitir que os entes que efetuaram
desestatizações de instituições financeiras oficiais antes do programa de
incentivo à redução do setor público nas atividades bancárias, instituído pela
Medida Provisória nº 1.514, de 7 de agosto de 1996, também se beneficiem
por meio da renegociação das dívidas decorrentes do processo de saldamento
de suas instituições. Embora meritória, trata de renegociação de dívidas não
abrangidas pelo PLC nº 54, de 2016 – Complementar, que,
entre
as
dívidas bancárias, trata apenas daquelas já refinanciadas no âmbito da
Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001. Logo, essa emenda
amplia indevidamente o escopo do PLC.

Acata-se a Subemenda à emenda 13, nos seguintes termos:
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2

Dê-se aos §§ 5º e 6º do art. 15 a seguinte redação:
“Art. 15. .....................................................................................

§ 5º A critério do ente pode ser aprovada lei estadual, com
vigência por até 120 (cento e vinte) dia após sua publicação, instituindo o
Período Transitório de Elaboração de Plano de Recuperação, sem os
detalhamentos das medidas de ajuste a que se refere o caput, ou das medidas
de que trata o § 1º, para fins de suspensão de bloqueios financeiro efetuados
pela União em decorrência de avais honrados pela União, que passarão a ser
contabilizados como créditos da União para eventual parcelamento após o
término do Regime de Recuperação Fiscal.

SF/16527.17415-48

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

§ 6º A critério da União, o prazo de que trata o § 5º poderá ser
prorrogado, uma única vez por até 30 (trinta) dias.
..................................................................................................”

No título da Seção I do Capítulo I, onde se lê “Das Dívidas de
que Tratam as Lei nº 9.4968.727, de 5 de novembro de 1993” leia-se “Das
Dívidas de que Tratam a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e a Medida
Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, e das Dívidas com Recursos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social”

No artigo 4º, inciso VII, alínea “e”, onde se lê “para 14%”, leiase “até 14%”.
Sala das Sessões,
, Presidente

Armando Monteiro , Relator

rp2016-10488
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EMENDA Nº 9 -PLEN

PLC nº 54 DE 2016 – Complementar (SUBSTITUTIVO)
Inclua-se no Capítulo V do Substitutivo da CAE ao PLC 54 de 2016, os
seguintes dispositivos:
Art. 30 .............................................................
...........................................................................
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Art. 359-I. Ordenar, autorizar ou executar ato que
contrarie a legislação pertinente ao Regime de
Recuperação Fiscal durante a sua vigência.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. ” (NR)
Art. 31 O inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 2 de junho
de 1992, passa a vigorar acrescido da alínea r:
“Art. 1º.......................................................................
I – ..............................................................................
..................................................................................
r – os que descumprirem as normas relativas ao
Regime de Recuperação Fiscal.”
Art. 32 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar
acrescido do inciso X:
“Art. 11........................................................................
X – descumprir as normas relativas ao Regime de
Recuperação Fiscal.” (NR)
Art. 33 As vedações introduzidas pelo Regime de Recuperação
Fiscal não constituirão obrigação de pagamento futuro pela União ou Estado ou
direitos de outrem sobre o erário.
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EMENDA Nº 10 -PLEN

Dê-se ao Art. 2º do Substitutivo da CAE ao PLC 54 de 2016 a
seguinte redação:
Art. 2º Ficam dispensados os requisitos legais para
contratação de operação de crédito e para concessão de garantia,
exigidos nos arts. 32, 33 e 40 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, nas renegociações dos contratos de empréstimos e
financiamentos celebrados até 31 de dezembro de 2015 entre as
instituições públicas federais e os Estados e o Distrito Federal, com
recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES.

SF/16135.08259-47

PLC nº 54 DE 2016 – Complementar (SUBSTITUTIVO)
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EMENDA Nº 11 -PLEN

PLC nº 54 (SUBSTITUTIVO), DE 2016 – Complementar
Inclua-se a Seção II, no Capítulo I do Substitutivo da CAE ao PLC 54 de
2016, renumerando-se os dispositivos seguintes:
Seção II
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Das Dívidas de que Trata a Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993
Art. 10 Fica a União autorizada a efetuar a quitação das obrigações
assumidas pela Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, que envolvam
recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, junto à
Caixa Econômica Federal, mediante cessão definitiva dos direitos creditórios
derivados das operações firmadas ao amparo da referida lei com os Estados e
com o Distrito Federal, ou com suas respectivas entidades da Administração
Indireta.
Parágrafo único. As operações de que trata o caput são aquelas
para as quais foram mantidos os prazos, os encargos financeiros e as demais
condições pactuadas nos contratos originais, inclusive aquelas para as quais
houve renegociação nos termos da Resolução nº 353, de 19 de dezembro de
2000, do Conselho Curador do FGTS.
Art. 11 A cessão de que trata o art. 1º só poderá ser realizada caso
o Estado, o Distrito Federal ou a respectiva entidade da Administração Indireta
celebre, concomitantemente, perante o agente operador do FGTS, repactuação
da totalidade das suas dívidas decorrentes de financiamentos obtidos com
recursos do FGTS, vencidas e vincendas, derivadas de operações de créditos
contratadas até 1º de junho de 2001, abrangidas ou não pela Lei nº 8.727, de
1993, ainda que estas tenham sido objeto de renegociação anterior.
§ 1º Fica a União autorizada a conceder garantia à repactuação
prevista no caput, mediante concessão de contragarantias por parte dos
Estados e do Distrito Federal, representadas pelas suas receitas próprias e
recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159, incisos I, “a”, e II, da
Constituição Federal.
§ 2º A repactuação de que trata o caput obedecerá às mesmas
condições aprovadas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – CCFGTS para as renegociações de dívidas dos demais agentes
financeiros junto ao FGTS.
§ 3º Para fins da repactuação prevista no caput, estão dispensados
todos os requisitos legais exigidos para a contratação com a União, bem como
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Art. 12 O art. 12 da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, passa
a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:
“Art. 12 ....................................................
§ 1º Compreende-se como incluído nas despesas
assumidas pela União o pagamento de eventuais
divergências entre os saldos dos contratos de
refinanciamento de que trata o art. 1º desta Lei e os
saldos originados das condições ajustadas nos contratos
transferidos à União, a que se refere o art. 10.

SF/16993.82807-01

fica dispensada a verificação dos requisitos exigidos pela Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, para a realização de operações de crédito e para a
concessão de garantia pela União, sem prejuízo do disposto no art. 52, VII e
VIII, da Constituição Federal.

§2º À critério da União, o pagamento a que se refere
o §1º poderá ser antecipado, observado o valor
econômico dos créditos, mediante a emissão de títulos da
dívida pública mobiliária federal, sob a forma de
colocação direta, cujas características serão definidas
pelo Ministro de Estado da Fazenda. ” (NR)
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EMENDA Nº 12 -PLEN

PLC nº 54 DE 2016 – Complementar (SUBSTITUTIVO)
Inclua-se no Capítulo II do Substitutivo da CAE ao PLC 54 de 2016, os
seguintes dispositivos:
Art. 14.......................................................................................
“Art.40. .............................................................................

SF/16764.97097-42
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§ 1º A garantia estará condicionada ao oferecimento
de contragarantia, em valor igual ou superior ao da
garantia a ser concedida, à classificação da situação
financeira do pleiteante, no caso da União, em
conformidade com a norma do Ministério da Fazenda que
dispõe sobre a capacidade de pagamento, e à
adimplência da entidade que a pleitear relativamente a
suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por
este controladas, observado o seguinte:” (NR)
“Art. 43.....................................................
I – ...............................................................................
§3º Serão recolhidos à conta única do respectivo
tesouro todas as disponibilidades de recursos de todos os
seus Poderes e Órgãos, inclusive de seus fundos.” (NR)
“Art. 48. ..........................................
................................................................
§ 1º A transparência será assegurada também
mediante:
I - incentivo à participação popular e realização de
audiências públicas, durante os processos de elaboração
e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos;
II - liberação ao pleno conhecimento e
acompanhamento da sociedade, em tempo real, de
informações pormenorizadas
sobre
a
execução
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de
acesso público; e
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III - adoção de sistema integrado de administração
financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de
qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e
ao disposto no art. 48- A.
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios disponibilizarão suas informações e dados
contábeis,
orçamentários
e
fiscais
conforme
periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão
central de contabilidade da União, os quais deverão ser
divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.

SF/16764.97097-42

Dezembro de 2016

§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e na
periodicidade a serem definidos em instrução específica
deste órgão, as informações necessárias para a
constituição do registro eletrônico centralizado e
atualizado das dívidas públicas interna e externa, de que
trata o § 4º do art. 32.
§ 4º A inobservância do disposto nos § 2º e § 3º
ensejará as penalidades previstas no § 2º do art. 51.
§ 5º Nos casos de envio conforme disposto no § 2º,
para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios cumprem o dever de ampla
divulgação a que se refere o caput.
§ 6º Todos os Poderes, órgãos referidos no art. 20,
incluídas autarquias, fundações públicas, empresas
estatais dependentes e fundos do ente federativo devem
utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e
financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo,
resguardada a autonomia.” (NR)
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EMENDA Nº 13 - PLEN

PLC nº 54 DE 2016 – Complementar (SUBSTITUTIVO)
Inclua-se no Substitutivo da CAE ao PLC 54 de 2016 , onde couber, o seguinte
Capítulo:
CAPÍTULO
DO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL

SF/16407.99833-81
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Seção I
Disposições Iniciais
Art. 10 Fica instituído o Regime de Recuperação Fiscal de Estados
e do Distrito Federal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.
§ 1º O Regime de Recuperação Fiscal envolve a ação planejada,
coordenada e transparente de todos os Poderes e órgãos para corrigir os
desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas por meio da
implementação das medidas emergenciais e reformas institucionais
determinadas no Plano de Recuperação elaborado previamente pelo ente que
deseja aderir ao Regime.
§ 2º Nas referências:
I – aos Estados e ao Distrito Federal estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os
Tribunais de Contas, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria
Pública; e
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes.
II – aos Estados entende-se considerado o Distrito Federal.
Seção II
DO REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL
Subseção I
Do Plano de Recuperação
Art. 16 O Plano de Recuperação é o documento em que se reconhece
a situação de desequilíbrio financeiro, bem como são especificadas todas as
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medidas de ajuste, com os respectivos impactos esperados e prazos de
adoção, sendo implementado mediante lei do estado que pretenda aderir ao
Regime de Recuperação Fiscal.

I – criação de programa de desestatização, com vistas a incentivar a
redução da presença do setor público estadual na atividade econômica, e e
reforma do Estado, visando maior eficiência e eficácia da gestão pública;
II – elevação da contribuição previdenciária dos servidores ativos,
inativos e pensionistas para, no mínimo, 14% (quatorze por cento);

SF/16407.99833-81

§ 1º A lei de que trata o caput deverá conter, necessariamente, as
seguintes medidas:

III – adoção, pelo Regime Próprio de Previdência Social mantido pelo
estado, no que couber, das regras previdenciárias disciplinadas na Lei nº
13.135, de 17 de junho de 2015;
IV – redução dos incentivos ou benefícios de natureza tributária dos
quais decorram renúncias de receitas;
V – revisão do regime jurídico único dos servidores da administração
pública direta, das autarquias e das fundações públicas para suprimir
benefícios ou vantagens não previstos no regime jurídico único adotado pela
União;
VI – postergação dos efeitos financeiros das vantagens, aumentos,
reajustes ou adequações de remuneração de membros de Poder ou de órgão,
de servidores e empregados públicos e militares já concedidos e ainda não
implementados até a edição da lei que instituir o Plano de Recuperação; e
VII – autorização para a novação de obrigações contratuais
inadimplidas pelo Estado, mediante realização de leilões de pagamentos, nos
quais será adotado o critério de julgamento por maior desconto.
§ 2º A vigência do Plano de Recuperação será fixada na lei que o
instituir e deverá estar limitada a trinta e seis meses, podendo ser prorrogada,
se necessário, uma única vez por período não superior ao original, mediante
autorização legislativa específica.
§ 3º A lei que instituir o Plano de Recuperação poderá determinar a
redução de jornadas de trabalho com redução proporcional de salários.
§4º No caso do inciso VII:
I - as obrigações a serem novadas serão aquelas inscritas em restos
a pagar processados ou inscritos em restos a pagar não processados que
forem liquidados até a data do leilão; e
II – os leilões de pagamento deverão ser realizados semestralmente,
enquanto vigorar o Regime de Recuperação Fiscal.
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§5º A critério do ente pode ser aprovada lei estadual, com vigência
por até 90 (noventa) dias após sua publicação, instituindo o Período Transitório
de Elaboração de Plano de Recuperação, sem os detalhamentos das medidas
de ajuste a que se refere o caput, ou das medidas de que trata o § 1º, para fins
de suspensão de bloqueios financeiros efetuados pela União, em decorrência
de avais não pagos pelo ente e honrados pela União, que passarão a ser
contabilizados como crédito da União, para eventual parcelamento no âmbito
do Regime de Recuperação Fiscal.
§ 6º Finda a vigência da lei a que se refere o § 4º, a não aprovação
da lei estadual instituidora do Plano de Recuperação, nos termos do caput e
dos §§ 1º e 2º, implica a imediata cobrança dos créditos acumulados nos
termos do § 4º.
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1224

Subseção II
Das Condições da Recuperação Fiscal
Art. 17 Compete ao Presidente da República a homologação do
Plano de Recuperação e o deferimento do Regime de Recuperação Fiscal.
§ 1º O ato de deferimento da Recuperação Fiscal deverá definir os
critérios e a metodologia de avaliação e acompanhamento da execução do
Plano de Recuperação e da efetividade do regime e o Órgão Supervisor
responsável por essa avaliação e acompanhamento.
Art. 18 Para o deferimento da Recuperação Fiscal, o Estado deverá
aprovar Plano de Recuperação que atenda à todas as disposições do art. 2º
desta lei e, ao final do exercício anterior, apresentar, cumulativamente:
I - receita corrente líquida menor que a dívida consolidada;
II - receita corrente menor que a soma das despesas de custeio; e
III - volume de obrigações contraídas maior que as disponibilidades
de caixa de recursos não vinculados.
§ 1º Ato normativo do Ministério da Fazenda definirá a forma de
verificação das condições previstas neste artigo.
§ 2º É vedada a homologação de Regime de Recuperação Fiscal:
I - no último ano de mandato do Governador de Estado;
II – para Estado que já o tenha requerido e cuja execução tenha sido
interrompida em decorrência de não cumprimento do Plano nos últimos 5
(cinco) anos.
Subseção III
Da Verificação das Condições
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§ 1º O Estado que ingressar no Regime de Recuperação Fiscal
deverá encaminhar a documentação pertinente para apreciação no Ministério
da Fazenda em até trinta dias após a entrada em vigor da lei de que trata o art.
2º desta lei detalhando e quantificando as medidas que compõem o Plano de
Recuperação.
§ 2º O Ministério da Fazenda terá quarenta e cinco dias para
analisar a documentação enviada na forma do § 1º deste artigo.

SF/16407.99833-81

Art. 19 A verificação das condições necessárias à homologação do
Plano de Recuperação e à instauração da Recuperação Fiscal caberá ao
Ministério da Fazenda.

Art. 20 O Ministério da Fazenda poderá requisitar, por ocasião da
análise do Plano de Recuperação, a transferência à União de bens, direitos e
participações societárias pertencentes ao Estado, para fins de garantia do
Regime.
§ 1º Os bens, direitos e participações societárias transferidos à
União serão alienados, em até 24 meses após a respectiva recepção,
prorrogáveis por até 12 meses, a critério do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 2º Ato normativo do Ministério da Fazenda estabelecerá a
sistemática de alienação, sendo que os frutos advindos da alienação serão
aplicados na recuperação fiscal do ente.
Art. 21 Verificado o cumprimento de todas as condições dos arts. 5º
e 6º desta lei o Ministério da Fazenda elaborará parecer conclusivo
recomendando a homologação do Plano de Recuperação e o deferimento da
Recuperação Fiscal.
Parágrafo Único. A aprovação pelo ente da transferência a que se
refere o art. 6º é condição necessária para que o Ministério da Fazenda
apresente parecer pela viabilidade do Plano de Recuperação.
Subseção IV
Da Supervisão da Recuperação Fiscal
Art. 22 Compete ao Órgão Supervisor da Recuperação Fiscal:
I – acompanhar a execução das obrigações fixadas no Plano de
Recuperação;
II – avaliar a observância, pelo ente, das vedações a que se refere o
art. 9º e da correta aplicação dos recursos obtidos mediante a contratação das
operações de crédito de que trata o art. 12;
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III – propor, se constatado que as medidas constantes do Plano de
Recuperação não serão suficientes, medidas saneadoras adicionais;
IV – elaborar relatórios semestrais acerca da evolução da
Recuperação Fiscal e seu respectivo Plano; e
V – emitir relatório conclusivo no momento de encerramento do
Regime de Recuperação Fiscal.
§1º As medidas saneadoras adicionais de que trata o inciso III
deverão ser homologadas pelo Ministério da Fazenda e deverão ser
incorporadas ao Plano de recuperação do ente em até seis meses.
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§2º No relatório referido no inciso IV do caput, o Órgão Supervisor
fará alerta explícito quando for verificada a insuficiência de esforço de ajuste
fiscal pelo ente.
§3º Todos os relatórios de que trata este artigo serão publicados nos
sítios eletrônicos do Órgão Supervisor, do Ministério da Fazenda e do Poder
Executivo do ente recuperando.
§4º O Ministério da Fazenda terá quarenta e cinco dias após o
recebimento dos relatórios de que tratam incisos IV e V para elaborar a
avaliação dos resultados da Recuperação Fiscal.
§5º Ato normativo do Presidente da República definirá o Órgão
Supervisor.
Subseção V
Das Vedações
Art. 23 Fica vedado ao ente durante a vigência do Regime de
Recuperação Fiscal:
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores
e empregados públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial
transitada em julgado;
despesa;

II – criar cargo, emprego ou função que implique aumento de
III – alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV – admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as
reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de
despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios
das áreas de educação, saúde e segurança pública;
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VI – criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de
representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros de
Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e
empregados públicos e militares, enquanto durar o Regime de Recuperação
Fiscal, estendendo-se inclusive aos já concedidos e não implementados até a
vigência desta Lei Complementar;
VII – criar despesa obrigatória de caráter continuado;
VIII – adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória
acima da variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro
que vier a substituí-lo ou da variação da Receita Corrente Líquida ajustada, o
que for menor;

SF/16407.99833-81

V – realizar concurso público, exceto para as reposições de
vacâncias previstas no inciso IV;

IX – conceder ou ampliar incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita;
XI – empenhar ou contratar despesas com publicidade e
propaganda, exceto para a saúde e segurança;
XII – firmar convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos
que envolvam a transferência de recursos para outros entes da federação ou
para organizações da sociedade civil, excetuados aqueles necessários para a
efetiva recuperação fiscal;
XIII – contratar operações de crédito, bem como receber ou dar
garantia, excetuadas aquelas autorizadas no âmbito do Regime de
Recuperação Fiscal;
Parágrafo Único. O Regime de Recuperação Fiscal impõe as
restrições de que trata o caput a todos os Poderes e órgãos do ente
recuperando.
Subseção VI
Das Prerrogativas do Ente
Art. 24 Durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal os
contratos de financiamento entre a União e o ente em recuperação fiscal que
forem administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional terão a sua vigência
suspensa.
§ 1º A suspensão de que trata o caput não poderá durar mais de
trinta e seis meses.
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§ 2º Para efeito da suspensão dos pagamentos referida no caput
ficam afastadas as vedações de trata o art. 35 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000.
§ 3º Os valores não pagos à União pelo ente por força da vigência
do Regime de Recuperação Fiscal serão controlados em conta gráfica pelo
Agente Financeiro da União ou pela Secretaria do Tesouro Nacional,
capitalizados de acordo com os encargos financeiros de normalidade previstos
nos respectivos contratos com exigibilidade suspensa, e acrescidos aos saldos
devedores dos contratos correspondentes no mês subsequente ao do
encerramento do Regime de Recuperação Fiscal ou no trigésimo sétimo mês
contado da suspensão dos pagamentos, o que ocorrer primeiro, para
pagamento no prazo contratual remanescente na data da suspensão.

SF/16407.99833-81
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§ 4º Fica a União autorizada a pagar aos credores originais das
dívidas contraídas no âmbito da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, as
diferenças geradas pela aplicação do disposto neste artigo, na forma dos §§
1ºe 2º do art. 12 da referida lei.
§ 5º A lei que instituir o Plano de Recuperação poderá determinar a
redução de jornadas de trabalho com redução proporcional de salários.

Art. 25 Durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal,
ficam suspensas as contagens dos prazos e as limitações estabelecidas nos
seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:
I - art. 23;
II - inciso IV do § 1º do do art. 25;
III - art. 31;
IV - art. 35;
V - nos inciso II e III do art. 37; e
VI - § 9º do art. 40.
Subseção VII
Dos Financiamentos Autorizados
Art. 26 Enquanto vigorar a Recuperação Fiscal somente poderão
ser contratadas operações de crédito para as seguintes finalidades:
pessoal;

I – financiamento de programa de desligamento voluntário de

II – financiamento de auditoria do sistema de processamento da
folha de pagamento de ativos e inativos;
III – financiamento dos leilões de pagamento das obrigações
referidas no art. 2º, inciso VII;
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§ 1º A contratação das operações de crédito de que trata o inciso I
contará com a garantia da União e serão dispensadas as verificações dos
requisitos legais para contratação de operação de crédito e para concessão de
garantia exigidos na Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 2º A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda
definirá o limite para a concessão de garantia aplicável à contratação das
operações de crédito de que trata o caput, respeitados os limites definidos pelo
Senado Federal nos termos do art. 52, inciso VIII, da Constituição Federal de
1988.

SF/16407.99833-81

IV – reestruturação de dívidas junto ao Sistema Financeiro Nacional
e a Instituições Multilaterais;

§ 3º Na hipótese de desvio de finalidade dos financiamentos de que
trata este artigo acesso a novos financiamentos será suspenso até o fim do
Regime de Recuperação Fiscal.
Subeção VIII
Da Oferta de Bens e Direitos
Art. 27 Durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, a
União poderá receber bens, direitos e participações acionárias em sociedades
empresárias controladas pelo ente em recuperação com vistas à sua alienação,
nos termos da regulamentação por ato do Poder Executivo, em amortização
total ou parcial do serviço mensal de suas dívidas contratuais junto à União que
sejam administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 1º Para efeito da amortização referida no caput ficam afastadas as
vedações de trata o art. 35 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 2º O recebimento dos bens, direitos e participações acionárias
terão como contrapartida a amortização, em caráter provisório, das prestações
dos contratos de que trata este artigo, em montante equivalente a 80% da
valoração de que trata o § 3º, que será ajustada conforme a variação do preço
de mercado do ativo.
§ 3º Para fins de valoração dos bens, direitos e participações
acionárias, caberá ao ente apresentar laudo de avaliação, nos termos da
regulamentação de que trata o caput.
§ 4º Os bens, direitos e participações acionárias de que trata o caput
também poderão ser aceitos pela União, em substituição às contragarantias
contratadas, e serão aceitos em caso de honra de aval pela União ou
inadimplência do ente com a própria União.
§ 5º A União deverá adotar as providências necessárias para a
alienação dos bens, direitos e participações acionárias recebidos dos entes em
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até 24 meses após a respectiva recepção, podendo o prazo ser prorrogado por
até 12 meses, a critério do Ministro de Estado da Fazenda.
§ 6º Ficam as participações acionárias recebidas pela União
incluídas no Programa de Parceria e Investimentos, devendo ser depositadas
no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 7º Serão eleitos para as vagas que couberem à União no
Conselho de Administração das sociedades empresárias que vierem a ser
controladas nos termos do caput, um representante indicado pelo Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo os demais indicados
pelo Ministro de Estado da Fazenda, dos quais um ocupará a presidência do
colegiado.

SF/16407.99833-81
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§8º Na hipótese de a alienação dos bens, direitos e participações
acionárias não ser efetivada no prazo determinado no §4º, independentemente
das razões que impediram que a venda fosse concretizada, a União deverá
restituí-los aos entes, além de realizar o estorno do valor da amortização no
saldo devedor, de que trata o §2º, aplicados os encargos contratuais de
adimplência.
§9º Os custos e despesas necessários à sua manutenção e
preservação durante o período entre a recepção e a respectiva alienação dos
bens e direitos, exceto sob a forma de participações acionárias, bem como as
despesas e os custos incorridos no processo de alienação dos bens, direitos e
participações societárias serão suportados pela União e abatidos do valor das
respectivas alienações ou, no caso de não efetivada a alienação, lançados no
saldo devedor do contrato de refinanciamento do ente.
§10 Fica a União autorizada a aumentar o capital social da
sociedade empresária cujo controle acionário vier a ser assumido nos termos
desta lei, com vistas ao saneamento econômico-financeiro que se fizer
necessário à venda.
§11 O montante aportado pela União na forma do §10 terá como
contrapartida lançamento correspondente no saldo devedor do contrato de
refinanciamento do ente.
§12 Ato do Poder Executivo regulamentará as regras de governança
das sociedades empresárias recebidas pela União
Subseção IX
Das Sanções
Art. 28 O descumprimento das condições do Regime de
Recuperação Fiscal e de seu respectivo Plano de Recuperação implicará as
seguintes sanções:
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I – suspensão de acesso a novos financiamentos, na hipótese de
desvio de finalidade dos financiamentos autorizados por esta lei;

III – os encargos financeiros previstos no § 3º do art. 10 serão
substituídos pelos de inadimplemento; e
IV – inabilitação para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal pelo
prazo de cinco anos.
Parágrafo único. Respeitado o devido processo legal, a ampla
defesa e o direito ao contraditório, as sanções de que tratam este artigo serão
aplicadas pelo Ministério da Fazenda.

SF/16407.99833-81

II – interrupção imediata do Regime de Recuperação Fiscal, no caso
de descumprimento das vedações previstas no art. 9º desta Lei;

Seção XI
Do Encerramento do Regime de Recuperação Fiscal
Art. 29 O Regime de Recuperação Fiscal será encerrado quando:
I – for alcançado o equilíbrio fiscal e financeiro;
II – for verificada a insuficiência de esforço de ajuste fiscal; ou
III – terminar a vigência do Plano de Recuperação.
§1º As hipóteses dos incisos I e II serão consideradas materializadas
quando dois relatórios consecutivos do Ministério da Fazenda, elaborados na
forma do art. 7º, verificarem a sua ocorrência.
§2º A constatação do disposto no §1º implicará o encerramento do
Regime de Recuperação Fiscal o qual ocorrerá imediatamente após a
divulgação do segundo relatório de avaliação do Ministério da Fazenda.
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EMENDA Nº 14 - PLEN

Altere-se a redação do parágrafo 3º do Art. 18 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, promovido pelo art. 11 da
proposição em epígrafe:
“Art. 18 ..................................................................................................

SF/16515.44884-20

(ao Substitutivo ao PLC nº 54, de 2016)

JUSTIFICAÇÃO
A transferência das despesas com inativos e pensionistas para
Poderes e órgãos que até então não incluíam em seus orçamentos os gastos
com inativos e pensionistas irá impactar sobremaneira as despesas total com
pessoal, acarretando, conforme o caso, a extrapolação, desde o primeiro
momento de vigência da lei, do limite previsto no art. 20 da Lei
Complementar nº 101, de 2000.
Tal proposta visa atenuar os efeitos da lei, fazendo com que a
inclusão das despesas com inativos e pensionistas seja realizada após a
publicação da Lei, garantindo-se o status quo.

Sala das Sessões,
Senador HÉLIO JOSÉ

Página: 1/1 13/12/2016 15:33:40

§ 3º Será considerada despesa com pessoal, segregada por cada poder e
órgão, dos Poderes e dos órgãos referidos no art. 20, o total da despesa
com inativos e pensionistas dos Poderes ou dos órgãos, que vierem a
ocorrer após a publicação desta Lei, mesmo que seja financiada com
recursos do Tesouro, inclusive as despesas com inativos e pensionistas que
compõem o déficit do Regime Próprio de Previdência Social.”

9c9648c61d94bf71edc3dd49ed217bb6cfb187d4
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EMENDA Nº 15 - PLEN

O parágrafo 3º do Art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, promovido pelo art. 11 da proposição em epígrafe, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

SF/16828.66947-30

(ao Substitutivo ao PLC nº 54, de 2016)

JUSTIFICAÇÃO
A transferência das despesas com inativos e pensionistas para
Poderes e órgãos que até então não incluíam em seus orçamentos os gastos
com inativos e pensionistas irá impactar sobremaneira as despesas total com
pessoal, acarretando, conforme o caso, a extrapolação, desde o primeiro
momento de vigência da lei, do limite previsto no art. 20 da Lei
Complementar nº 101, de 2000.
Tal proposta visa atenuar os efeitos da lei, fazendo com que a
inclusão das despesas com inativos e pensionistas sejam absorvidas de forma
gradativa pelo órgão que assumirá tais obrigações.
Entende-se que é necessária a definição de um marco inicial
para a vigência do dispositivo, coincidindo com o exercício financeiro, de
modo a permitir aos órgãos se adequarem à nova realidade trazida pela lei,
com tempo hábil inclusive para ajuste nas leis orçamentárias.

e5c7796ec4cd511ec2469c61f3bca9a558b2a8a5

§ 3º A inclusão das despesas com inativos e pensionistas no total da
despesa com pessoal dos Poderes ou dos órgãos a que se refere o art. 20
deverá ser realizada de forma progressiva, a partir do exercício financeiro
subsequente ao da publicação dessa lei, na proporção de 1/10 (um
décimo) a cada exercício, mantendo-se a diferença no Poder ou órgão
que, na data de vigência dessa lei, era responsável por tais despesas, até
a sua total integralização."

Página: 1/2 13/12/2016 15:34:50

“Art. 18 .................................................................................................
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A proposta encontra sintonia com a previsão contida no art. 13
do PLC nº 54/2016.

Página: 2/2 13/12/2016 15:34:50

Senador HÉLIO JOSÉ

SF/16828.66947-30

Sala das Sessões,

e5c7796ec4cd511ec2469c61f3bca9a558b2a8a5
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EMENDA Nº 16 - PLEN

Suprima-se o § 3º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000,
constante do art. 11 da proposição em epígrafe, renumerando os demais
artigos.

SF/16240.29409-61

(ao Substitutivo ao PLC nº 54, de 2016)

Preliminarmente, salientamos que, em um Estado Democrático
de Direito, torna-se imprescindível a existência de um controle das contas
públicas, com a finalidade de resguardar a existência e manutenção do
próprio Estado e garantir os direitos fundamentais dos cidadãos. Por
conseguinte, faz-se de suma importância a existência de um órgão que
assegure a efetiva e regular aplicação dos recursos públicos em defesa da
sociedade, e com o intuito de preservar o princípio constitucional da
moralidade da Administração Pública.
Dessa forma, surgem os Tribunais de Contas, órgãos
independentes e auxiliares dos respectivos Poderes Legislativos. Evidenciase que o Parlamento é o titular do Controle Externo e representante do Povo.
As referidas Cortes praticam atos de natureza administrativa, no que tange à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
tendo em vista os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade na
fiscalização da aplicação das verbas públicas.

c7208ca0a1ebfe70c5c0b72bf5165b0a7292a897

O projeto de lei complementar busca estabelecer o Plano de
Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao
reequilíbrio fiscal; e altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, a Lei Complementar nº
148, de 25 de novembro de 2014, a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997,
e a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001.

Página: 1/5 13/12/2016 15:35:47

JUSTIFICAÇÃO

O projeto em pauta prejudica excessivamente o Poder
Legislativo dos Estados, tendo em vista que grande parte destes extrapolará
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Ademais, a alteração proposta pelo referido projeto de lei fere
substancialmente o princípio constitucional da segurança jurídica dos
servidores públicos, o qual afirma que a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Conforme previsto no
Inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal.

SF/16240.29409-61

os limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Consequentemente,
haverá exonerações em massa, a fim de que o limite seja restabelecido.
Verifica-se, portanto, que o ônus foi atribuído principalmente aos servidores
públicos do Poder Legislativo, os quais se encontram, atualmente, dentro dos
limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Consequentemente, tal ato causaria um caos na Administração
Pública, devido à ausência de pessoal qualificado, ferindo gravemente
Princípios Constitucionais, quais sejam: o Interesse Público, a Continuidade
dos Serviços Públicos, a Moralidade Administrativa, a Publicidade e a
Transparência.
Lembramos que a competência para instituir e arrecadar
contribuições, bem assim para gerir os recursos arrecadados dos regimes
próprios de previdência dos servidores públicos é do Poder Executivo.
A propósito, a Lei federal nº 9.717/98, que dispôs sobre a
instituição dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos,
tratou de definir a responsabilidade pela cobertura de eventuais déficits
apurados, conforme consta do § 1º do seu art. 2º, nesses termos:
Art. 2º [...]
§ 1o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são
responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do
respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios
previdenciários. (Grifamos)

Na mesma linha, apresentam-se as disposições da Portaria/MPS
nº402, de 10.12.2008, que disciplinou os parâmetros e as diretrizes gerais
para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência
social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em

Página: 2/5 13/12/2016 15:35:47

Apesar do entendimento do STF, no sentido de não existir
direito adquirido em face de Novo Regime Jurídico (vide ADIN 21354), há,
no ordenamento jurídico, uma exceção no que tange à violação ao princípio
do interesse público.

c7208ca0a1ebfe70c5c0b72bf5165b0a7292a897
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Art. 3º Os RPPS terão caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do ente federativo, dos servidores ativos, inativos
pensionistas, observando-se que:
I e II – omissis;
III - a contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor da
contribuição do servidor ativo nem superior ao dobro desta, observado o
cálculo atuarial inicial e as reavaliações atuariais anuais.

SF/16240.29409-61

cumprimento à multicitada Lei nº 9.717/98. Vejamos alguns dos termos
trazidos por essa Portaria:

§ 1º O ente federativo será responsável pela cobertura de eventuais
insuficiências financeiras do RPPS, decorrentes do pagamento de
benefícios previdenciários, ainda que supere o limite máximo previsto no
inciso III do caput.

§ 1º Mediante lei, e desde que mantido o equilíbrio financeiro e atuarial do
RPPS, o ente federativo poderá estabelecer regras específicas para acordo
de parcelamento, observados os seguintes critérios:
(...)
III - vedação de inclusão, no acordo de parcelamento, das contribuições
descontadas dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas, salvo o
disposto na parte final do § 2º; (Grifamos)

Vê-se que a legislação sempre deixa claro que as questões
relacionadas à cobertura de insuficiências financeiras são resolvidas pela
chefia do Poder Executivo, titular que é da competência iniciadora do
processo legislativo próprio. Prima face, não cabe ao Poder Legislativo
qualquer responsabilidade pela cobertura dos déficits financeiros,
especialmente no tocante àquele apurado no cálculo atuarial inicial previsto
no inciso I do art. 1º da Lei nº 9.717/98.
Nesse ponto, chamamos a atenção para a importância das
disposições da alínea ‘c’ do inciso VI do § 1º do art. 19 da LRF, onde consta

c7208ca0a1ebfe70c5c0b72bf5165b0a7292a897

Art. 5º As contribuições legalmente instituídas, devidas pelo ente
federativo e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento, depois
de apuradas e confessadas, poderão ser objeto de acordo para pagamento
parcelado em moeda corrente, de acordo com as regras definidas para o
RGPS.
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De outra maneira, acaso o Poder Executivo, possuidor da
competência reservada para iniciar o processo legislativo, opte pela
realização de aportes ao fundo próprio para cobertura do déficit atuarial
inicial, em vez da segregação de massas, os recursos aportados passam a
pertencer ao fundo de previdência dos servidores públicos e podem ser
deduzidos quando da sua utilização no custeio de benefícios, a teor do inciso
VI do § 1º do art. 19 da LRF.
Importa salientar que existem outras formas de plano de custeio
que estão sendo utilizadas por outros entes federados, incluindo uma em que
a totalidade das contribuições arrecadadas pelo fundo é utilizada no
pagamento dos benefícios atuais. Ou, mesmo havendo a segregação de
massas, parte da arrecadação do fundo previdenciário é utilizada (ainda que
por determinado período) para financiar os atuais benefícios do fundo
financeiro. Nas duas situações, há redução na despesa líquida com inativos
na época presente, posto que os recursos que deveriam ser capitalizados e
utilizados para custear benefícios futuros são utilizados para o pagamento e
correspondente dedução dos gastos com os atuais benefícios.
De todo modo, a forma de plano de custeio dos benefícios
vinculados ao RPPS trata-se de decisão política submetida ao livre alvedrio
da chefia do Poder Executivo.
De se notar que o aporte inicial pode ser realizado sob a forma
de transferência de bens, direitos e ativos de quaisquer natureza, conforme
disposição contida na alínea "c" do inciso VI do § 1º do art. 19 da LRF.
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Com isso, ganha relevância a forma do plano de custeio eleita
pelo Poder Executivo. Tais repasses financeiros destinados ao pagamento
dos benefícios a inativos, concernentes ao fundo financeiro, não podem ser
deduzidos quando da apuração do respectivo limite de gasto. Desse modo, a
despesa líquida com inativos do plano de previdência, entendida como a
diferença entre as contribuições previdenciárias recolhidas e os respectivos
benefícios pagos, em cada mês, deve integrar os valores da despesa com
pessoal, em obediência ao art. 169 da Constituição Federal e aos arts. 18 e
19 da Lei Fiscal.

SF/16240.29409-61

que as despesas com inativos custeadas com receitas diretamente
arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade podem ser excluídas do total
da despesa com pessoal, para fins de apuração do respectivo limite legal de
gastos.

c7208ca0a1ebfe70c5c0b72bf5165b0a7292a897
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Impende destacar que a decisão política da chefia do Poder
Executivo para custeio dos atuais benefícios do RPPS não pode constituir
prejuízo aos órgãos do Poder Legislativo. Até porque, repita-se, a
responsabilidade pela gestão dos fundos previdenciários é do Poder
Executivo, inclusive no tocante ao exercício do direito de compensação
financeira entre os regimes previdenciários, conforme previsões da Lei nº
9.796/99. Todas essas questões refogem das competências dos órgãos
compreendidos no Poder Legislativo.
Importante destacar que a parte dispositiva, técnica e jurídica
representada no projeto de lei em proposição, não espelha a harmonia, a
equanimidade e o respeito entre os Entes Federativos. Ademais, a
Constituição Federal consagrou a autonomia político-administrativa dos
entes federativos em seu art. 18, caput. Qualquer reforma que pretenda
desequilibrar a relação harmonia entre eles, e conferindo a União de mais
poder, além dos necessários, significa afronta ao pacto federativo.
Assim, considerando os Princípios Constitucionais do Interesse
Público, da Continuidade dos Serviços Públicos, da Moralidade
Administrativa, da Publicidade e da Transparência; Considerando o Estado
Democrático de Direito que pressupõe um controle eficaz das contas
públicas; Considerando a harmonia e independência dos Poderes e órgãos,
dentre eles os Tribunais de Contas; E considerando o exposto na Lei Federal
nº 9717/98 e Portaria/MPS nº 402, de 10/12/2008, solicito a supressão do
artigo supramencionado, no sentido de que a competência para instituir,
arrecadar e gerir os recursos pertinentes ao regime próprio de previdência
social dos servidores públicos, bem assim a própria instituição de tal regime,
é função executiva típica, constituindo matéria reservada à chefia do Poder
Executivo local, os valores despendidos com inativos e pensionistas dos
órgãos do Poder Legislativo devem integrar o correspondente demonstrativo
da despesa com pessoal integrante do Relatório de Gestão Fiscal – RGF do
Poder Executivo.
Sala das Sessões,
Senador HÉLIO JOSÉ
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EMENDA Nº 17 - PLEN

Suprima-se o § 5º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000,
constante do art. 11 da proposição em epígrafe, renumerando os demais
artigos.

SF/16596.74986-15

(ao Substitutivo ao PLC nº 54, de 2016)

Justifica-se a supressão do parágrafo em epígrafe por entender
que as despesas com indenizações e auxílios não possuem natureza
remuneratória, e sim caráter ou indenizatório ou de auxílio, não devendo
compor o total da despesa para fins de aplicação dos limites impostos nos
arts. 19 e 20 da LRF. Em relação aos auxílios, consistem em benefícios
assistenciais ao servidor público ou têm como característica precípua
compensar dano ou ressarcir gasto do servidor, em função do seu ofício.
Observe-se que tais encargos não integram sequer os proventos de
aposentadoria ou os benefícios de pensão instituídos na forma da lei.
Ora, o texto, na forma proposta, deixa a entender que todas as
despesas indenizatórias ou de auxílio devem compor a despesa total com
pessoal.
Além disso, o dispositivo que se pretende acrescentar ao art. 18
da LRF, por intermédio do art. 11 do PLC nº 54/2016, estabelece que, para
a apuração da despesa total com pessoal, deverão ser acrescidos os valores
referentes a indenizações e auxílios, ainda que de períodos anteriores ao
período de apuração.
Tal disposição poderia ainda entrar em conflito com o Princípio
da Competência, que constitui uma das diretrizes basilares que norteiam a
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), conforme
expressamente disposto no § 2º do art. 18 e no inciso II do art. 50 do mesmo
diploma legal, in verbis:
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JUSTIFICAÇÃO
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Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e
contribuiçõesrecolhidas pelo ente às entidades de previdência.
[...]
§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no
mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotandose o regime de competência.

1241

SF/16596.74986-15
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[...]
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a
escrituração das contas públicas observará as seguintes:

Por conseguinte, a emenda proposta busca evitar que o teor do
dispositivo que se pretende incluir no art. 18 da LRF venha a conflitar com
princípio orçamentário e com norma presente na LRF.
Sala das Sessões,
Senador HÉLIO JOSÉ

e4c8614bbac82aab886897298f0583432b5d9fc4

Ademais, consoante preceitua o art. 2º, § 3º da LRF, considerase, para apuração da receita corrente líquida, o somatório das receitas
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores. Portanto, para a
apuração das despesas com pessoal, deverá ser utilizado período de apuração
equivalente ao das receitas, respeitando a razão entre receitas e despesas, a
qual integra o cálculo do índice de despesa com pessoal.
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II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o
regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o
resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;
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EMENDA Nº 18 - PLEN

Suprima-se as expressões “indenizações” e “ainda que de
período anteriores ao período de apuração” contidas no § 5º do art. 18, que
se pretende inserir pelo art. 11 do PLC 54/2016, conforme segue:

SF/16722.58705-22

(ao Substitutivo ao PLC nº 54, de 2016)

“Art.18 .......................................................................................................

JUSTIFICAÇÃO
Justifica-se a supressão da expressão “indenizações” contida no
parágrafo em epígrafe por entender que as despesas com indenizações não
possuem natureza remuneratória, e sim caráter indenizatório, não devendo
compor o total da despesa para fins de aplicação dos limites impostos nos
arts. 19 e 20 da LRF. Observe-se que tais encargos não integram sequer os
proventos de aposentadoria ou os benefícios de pensão instituídos na forma
da lei.
Além disso, o dispositivo que se pretende acrescentar ao art. 18
da LRF, por intermédio do art. 11 do PLC nº 54/2016, estabelece que, para
a apuração da despesa total com pessoal, deverão ser acrescidos os valores
atinentes a períodos anteriores ao período de apuração.
Tal disposição poderia ainda entrar em conflito com o Princípio
da Competência, que constitui uma das diretrizes basilares que norteiam a
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), conforme
expressamente disposto no § 2º do art. 18 e no inciso II do art. 50 do mesmo
diploma legal, in verbis:
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§ 5º As despesas com auxílios serão computadas nas despesas com pessoal
para fins de aplicação dos limites de que tratam os arts. 19 e 20."
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Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os
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ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
[...]
§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no
mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotandose o regime de competência.
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SF/16722.58705-22
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[...]
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a
escrituração das contas públicas observará as seguintes:

Por conseguinte, a emenda proposta busca evitar que o teor do
dispositivo que se pretende incluir no art. 18 da LRF venha a conflitar com
princípio orçamentário e com norma presente na LRF.
Sala das Sessões,
Senador HÉLIO JOSÉ

78f2fc999f4ecad17b8bad99f60ee286f87c0a68

Ademais, consoante preceitua o art. 2º, § 3º da LRF, considerase, para apuração da receita corrente líquida, o somatório das receitas
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores. Portanto, para a
apuração das despesas com pessoal, deverá ser utilizado período de apuração
equivalente ao das receitas, respeitando a razão entre receitas e despesas, a
qual integra o cálculo do índice de despesa com pessoal.
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II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o
regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o
resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;
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EMENDA Nº 19 - PLEN

Dê-se ao § 7º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal – LRF), na forma do art. 11 do PLC nº 54/2016,
a seguinte redação:
Art. 18 ......................................................................................................
..................................................................................................................

SF/16259.65478-00

(ao Substitutivo ao PLC nº 54, de 2016)

§ 7º Para a apuração da despesa total com pessoal, deverão ser acrescidos
os valores pagos referentes às despesas de exercícios anteriores de
competência do período de apuração.

O dispositivo que se pretende acrescentar ao art. 18 da LRF, por
intermédio do art. 11 do PLC nº 54/2016, estabelece que, para "a apuração
da despesa total com pessoal, deverão ser acrescidos os valores pagos
referentes às despesas de exercícios anteriores liquidadas no período de
apuração."
Ora, o texto, na forma proposta, deixa a entender que todas as
despesas de exercícios anteriores que forem liquidadas no período de
apuração da despesa com pessoal devem compor a despesa total com pessoal,
inclusive as despesas atinentes ao período anterior à competência do período
de apuração. Tal disposição poderia entrar em conflito com o Princípio da
Competência, que constitui uma das diretrizes basilares que norteiam a Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), conforme
expressamente disposto no § 2º do art. 18 e no inciso II do art. 50 do mesmo
diploma legal, in verbis:
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
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JUSTIFICAÇÃO

816567c75f5bc8dc9d9b0773f9cf492bda238c2a
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pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no
mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotandose o regime de competência.
[...]
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a
escrituração das contas públicas observará as seguintes:

SF/16259.65478-00

[...]

Ademais, consoante preceitua o art. 2º, § 3º da LRF, considerase, para apuração da receita corrente líquida, o somatório das receitas
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores. Portanto, para a
apuração das despesas com pessoal, deverá ser utilizado período de apuração
equivalente ao das receitas, respeitando a razão entre receitas e despesas, a
qual integra o cálculo do índice de despesa com pessoal.

Sala das Sessões,
Senador HÉLIO JOSÉ

816567c75f5bc8dc9d9b0773f9cf492bda238c2a

Portanto, a emenda proposta busca evitar que o teor do
dispositivo que se pretende incluir no art. 18 da LRF venha a conflitar com
princípio insculpido na própria norma.
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II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o
regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o
resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;
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EMENDA Nº 20 - PLEN

epígrafe:

Altere-se a redação do caput do art. 13 da proposição em
“Art. 13. Os entes da Federação que estiverem desenquadrados nos limites
de despesas com pessoal, referidos nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, na primeira apuração dos limites a partir do
exercício financeiro subsequente ao da publicação desta Lei
Complementar, terão um período de transição de 20 (vinte) anos para se
enquadrarem, observada trajetória de redução do excedente, à proporção
de 1/20 (um vinte avos) a cada exercício financeiro da despesa com pessoal
sobre receita corrente líquida.

SF/16933.18753-07

(ao Substitutivo ao PLC nº 54, de 2016)

A emenda visa a corrigir uma distorção trazida pelo texto
apresentado no substitutivo. Não se pode tratar os desiguais de forma
igualitária sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
Sabe-se que há entes federativos cujas dívidas apresentam
patamares razoáveis e dentro de uma responsabilidade fiscal em sua gestão.
Nesse sentido, a abordagem aos diferentes níveis de endividamento devem
ser proporcionais as suas necessidades de ajuste.
Destarte, propõe-se que os entes que não façam a adesão ao
programa tenham um período de ajuste maior do que àqueles que o fizerem.
Nada mais justo do que render essa prerrogativa aos entes que se encontrem
em situação financeira saudável.
Em face do exposto, convoco os nobres Pares à aprovação da
emenda modificativa proposta.
Sala das Sessões,

Página: 1/1 13/12/2016 15:39:05

JUSTIFICAÇÃO
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EMENDA Nº 21 - PLEN

Suprima-se o inciso IV do § 3º do art. 23 da Lei Complementar
nº 101/2000, incluído pelo art. 11 da Proposição em epígrafe.
JUSTIFICAÇÃO

SF/16370.70032-47

(ao Substitutivo ao PLC nº 54, de 2016)

A alteração proposta pelo PLC nº 54/2016 - Complementar
inclui sanção pessoal aos servidores públicos, em especial aos servidores
efetivos que ingressaram no serviço público por meio de concurso, no caso
de extrapolação dos citados limites.
O texto da Proposição proíbe, por exemplo, as progressões e
promoções dos servidores efetivos, caso que não se consubstancia em uma
vantagem ao servidor, mas um direito.
Dessa forma, de modo a alinhar a Proposição aos preceitos
constitucionais, clamo aos nobres Pares a aprovação da emenda supressiva.
Sala das Sessões,
Senador HÉLIO JOSÉ

8699e4289d66ebdda5190d329a104b551c9c0f5f

As disposições previstas no § 3º do art. 23 da Lei Complementar
nº 101/2000 disciplinam as sanções institucionais aos Entes Federativos que
não se adequarem aos limites legais para a despesa total de pessoal, previstas
no art. 20 do referido Diploma.
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A emenda tem como objetivo retornar o texto original do § 3º
ao art. 23 da Lei Complementar nº 101/00.
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EMENDA Nº 22 - PLEN

Altere-se a redação do Art. 15 da proposição em epígrafe,
passando a ter a seguinte redação:
“Art. 15. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro do ano
subsequente ao da sua publicação”.

SF/16791.06590-87

(ao Substitutivo ao PLC nº 54, de 2016)

Tendo em vista que o orçamento é previsto para o exercício
financeiro coincidente com o ano civil e que as receitas, as despesas e os seus
índices são apurados anualmente, faz-se necessário tempo hábil para adoção
das medidas constantes deste projeto de Lei Complementar. Portanto,
solicitamos a postergação do início da sua vigência.
Dessa forma, de modo a alinhar a Proposição aos preceitos
orçamentários, clamo aos nobres Pares a aprovação da emenda modificativa.
Sala das Sessões,
Senador HÉLIO JOSÉ
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EMENDA Nº 23 - PLEN

Suprima-se o art. 14 da proposição em epígrafe, renumerando
os demais artigos.
JUSTIFICAÇÃO

SF/16011.67155-21

(ao Substitutivo ao PLC nº 54, de 2016)

I - União: 50% (cinqüenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não
serão computadas as despesas:
(...)
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior
ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;
(...)
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas
por recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da
Constituição;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal
finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem
como seu superávit financeiro. (grifou-se)

be41ca13dfa0266b82dfd42a12f14eaa510bf629

"Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a
despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da
Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida,
a seguir discriminados:
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A atual redação do art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal –
LRF assim dispõe:
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A razão para a exclusão de tais despesas da verificação do limite
exigido pela norma é simples: tratam-se de despesas custeadas por recursos
integrantes do patrimônio do fundo do regime próprio de previdência dos
servidores públicos, portanto pertencentes aos servidores públicos e não ao
Tesouro do Ente federativo.
Vale repisar: são recursos que dizem respeito aos servidores
públicos beneficiários do fundo (ou instituto, ou fundação...) relacionado ao
regime próprio de previdência desses servidores. Por esse motivo, as
despesas custeadas por tais recursos não devem compor a apuração dos
limites de despesas com pessoal.
Além do mais, não consta no Parecer emitido pela Comissão de
Assuntos Econômicos sobre o PLC nº 54/16 qualquer motivação para a
proposta de revogação do dispositivo em comento. Também não é possível
extrair diretamente do Projeto fundamento que sustente a aludida
proposição.
Inclusive, tal disposição poderia ainda entrar em conflito com o
Princípio da Competência, que constitui uma das diretrizes basilares que
norteiam a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00),
conforme expressamente disposto no § 2º do art. 18 e no inciso II do art. 50
do mesmo diploma legal, in verbis:
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Como visto, o § 1º do art. 19 da LRF definiu quais despesas não
deveriam ser consideradas na verificação dos limites de despesas com
pessoal estabelecidos pela LRF. Entre elas encontram-se as despesas
custeadas por recursos provenientes da arrecadação de contribuição dos
segurados, da compensação financeira entre fundos de previdência e de
demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade,
inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu
superávit financeiro.

SF/16011.67155-21

§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º, as despesas com pessoal
decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo
Poder ou órgão referido no art. 20”.

be41ca13dfa0266b82dfd42a12f14eaa510bf629
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Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
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[...]
§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no
mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotandose o regime de competência.

SF/16011.67155-21

funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens,
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

[...]
Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a
escrituração das contas públicas observará as seguintes:

Ademais, consoante preceitua o art. 2º, § 3º da LRF, considerase, para apuração da receita corrente líquida, o somatório das receitas
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores. Portanto, para a
apuração das despesas com pessoal, deverá ser utilizado período de apuração
equivalente ao das receitas, respeitando a razão entre receitas e despesas, a
qual integra o cálculo do índice de despesa com pessoal.

Sala das Sessões,
Senador HÉLIO JOSÉ

be41ca13dfa0266b82dfd42a12f14eaa510bf629

Portanto, não procede proposta de revogação ora proposta,
contida no art. 14 do PLC nº 54/2016 - Complementar.
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II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o
regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o
resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;
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EMENDA Nº 24 - PLEN

Suprima-se o Capítulo II da proposição em epígrafe,
renumerando os demais artigos.

SF/16283.60456-68

(ao Substitutivo ao PLC nº 54, de 2016)

O projeto de lei complementar busca estabelecer o Plano de
Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao
reequilíbrio fiscal; alterando vários dispositivos da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A LRF disciplinou, em seu art. 67, que o “acompanhamento e a
avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão
fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por
representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério
Público e de entidades técnicas representativas da sociedade”.
Ante a não criação do conselho de gestão fiscal, o órgão central
de contabilidade da União ficou responsável pelas atribuições do referido
conselho, conforme preceitua o § 2º do art. 50 da LRF. Portanto, foi
instituído, no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o Grupo
Técnico de Padronização de Relatórios – GTREL –, responsável por, entre
outras atribuições: I - analisar e elaborar diagnósticos e estudos, visando à
padronização de relatórios e demonstrativos no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios; II - apreciar as minutas do Manual de
Demonstrativos Fiscais – MDF, visando à sua atualização permanente; III propor a edição de interpretações técnicas da Lei Complementar nº 101, de
2000, ou o aprimoramento das já existentes; IV - examinar proposições de
legislação e demais normas relativas às matérias de competência do GTREL.
O pleno do GTREL é composto por 42 membros titulares
distribuídos da seguinte forma:
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JUSTIFICAÇÃO
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a) 8 representantes da União;
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b) 8 representantes dos Estados e do Distrito Federal;
c) 8 representantes dos Municípios;

e) 8 representantes de órgãos e entidades de representação
nacional em assuntos afins aos da Lei Complementar nº 101, de
2000.

SF/16283.60456-68

d) 10 representantes dos órgãos de controle externo dos entes da
federação;

Por conseguinte, é inadmissível que mudanças de grande
impacto sejam feitas às pressas, sem ampla participação dos Entes e sem
debates em audiências públicas para o posicionamento da sociedade.
Ademais, ressalta-se que a mesma transparência responsável
exigida pela LRF nos gastos públicos também deve ser observada na
alteração de seus dispositivos.
A importância da discussão é a própria magnitude dos assuntos
envolvidos e suas consequências. Tais como:
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Neste contexto de alterações significativas da LRF, faz-se
imprescindível a manifestação de todos os atores envolvidos, com tempo
suficiente para os estudos pertinentes, uma vez que o objetivo é disciplinar
novas políticas fiscais com regras claras e precisas. Desse modo, evitam-se
distorções no processo orçamentário e ineficiência administrativa.

b) Suspensão na contratação de operações de crédito.
c) Não obtenção de garantia, direta ou indireta, de outro ente;
d) Proibição para a criação de cargo, emprego ou função, bem
como conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração, alterar estrutura de carreira, provimento de cargo
público;
A propósito, não é demais ressaltar que a iniciativa mais
condizente com o espírito da LRF seria a efetiva implementação do conselho
de gestão fiscal, vez que já se passaram quase dezesseis anos da edição da
referida Lei sem a concretização da norma afeta ao ponto.

77b36ecbe29f31009714e5aa142aea2a9013ee0c

a) Não percepção de transferências voluntárias (convênios);
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Por fim, justifica-se a exclusão das alterações à LRF trazidas
pelo presente projeto de lei, no intuito de viabilizar os devidos estudos
técnicos e discussões para a implementação de regras que sejam efetivas e
eficazes na racionalização de custos nos entes da Federação, reduzindo as
divergências de interpretação; harmonizando os conceitos e procedimentos;
e incentivando a transparência da gestão e o controle social.
Sala das Sessões,

SF/16283.60456-68

Quinta-feira 15
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Senador HÉLIO JOSÉ
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25
EMENDA Nº ________
PLEN

Dê-se ao caput do art. 1º do Substitutivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 54, de 2016 a seguinte redação:
“Art. 1º A União poderá adotar, nos contratos de refinanciamento
de dívidas celebrados com os Estados e o Distrito Federal, com
base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e nos contratos
de abertura de crédito firmados com os Estados ao amparo da
Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, e nos
contratos de assunção de dívidas firmados no âmbito do Programa
de Reestruturação e de Ajuste Fiscal de Longo Prazo com a
interveniência do Banco Central do Brasil, mediante celebração de
termo aditivo, o prazo adicional de até duzentos e quarenta meses
para o pagamento das dívidas refinanciadas.”

SF/16572.43451-60

(ao Substitutivo ao PLC nº 54, de 2016)

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda se justifica tendo em vista que os Estados que
fizeram desestatizaxoes de instituicoes financeira oficiais antes do proesprograma de incentivo de reducao do setor publico mas atividades bancarias,
introduzido pela MP 1514 de 7 de agosto 1996, nao podem ser prejudicados
na renegociacao da divida, por um criterio meramente cronologico.
Pela importância do tema, esperamos a aprovação desta emenda
pelos ilustres Pares.
Senado Federal, 14 de dezembro de 2016.

Senador Cidinho Santos
(PR - MT)
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Projeto de Lei do Senado nº 186/2014

SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 967, DE 2016
Requer, na forma do disposto no art. 255, inciso II, alínea c, item 12, do RISF, que sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2014, seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, tendo em vista a sua competência regimental correlata.

AUTORIA: Senador Magno Malta
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SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº

SF/16797.57930-88

SENADOR MAGNO MALTA

, DE 2016

Sr. Presidente,
Na forma do disposto no art. 255, inciso II, alínea c, item 12, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro que, sobre o PLS 186, de 2014, seja ouvida a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo em vista a sua competência regimental
correlata, nos termos do art. 101, do Regimento Interno do Senado Federal.

JUSTIFICAÇÃO
Diante da polêmica em torno da deliberação dessa matéria, em que diversos
setores da sociedade e do Poder Público manifestaram justa apreensão sobre eventual
aprovação do PLS nº 186, de 2014, tivemos a oportunidade de avaliar o texto original e a
Emenda Substitutiva aprovada pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional sob
um olhar técnico-jurídico, não apenas de mérito.
Nesses termos, causou-nos apreensão a proposta de criminalização de
condutas relacionadas à exploração de jogos de azar, tal como definido pelo Substitutivo.
Referimo-nos ao Capítulo VI do texto, que prevê três tipos penais. Ocorre que,
em qualquer dos elementos normativos previstos nas condutas tipificadas, há sempre a
referência à prática de “jogos de azar”, que a própria norma pretendeu definir, em seu art. 1º
(§§ 1º e 2º).
Sucede que a definição legal de “jogos de azar” que o PLS estabelece é
absolutamente imprecisa, pelos seus próprios termos.
Consegue ser ainda temerária que a atual redação vigente, prevista na Lei de
Contravenções Penais, senão vejamos: “Consideram-se jogos de azar o jogo em que o ganho
e a perda dependam preponderantemente da sorte.”
Ainda que o texto apresente um rol do que se deva considerar jogos de azar,
citando, por exemplo, “jogo do bicho”, “jogo de bingo”, “jogo de cassino” e “jogos
eletrônicos”, tal rol é meramente exemplificativo, tanto assim é que o caput do art. 3º, que
sedia essa disposição, concluir pela expressão “entre outros”.
Ora, há um risco considerável de se estar criminalizando condutas ao arrepio
do princípio da legalidade penal, uma vez não nos parece haver uma redação objetivamente
definida.
E, de forma indireta, também se poderia suscitar violação do princípio da
taxatividade penal, uma vez que tal preceito visa justamente impedir que a lei penal seja
ambígua ou apresente descrição imprecisa ou vaga, apta a provocar interpretações arbitrárias
da lei penal.
Atualmente, a norma penal prevê a atividade ilícita relacionada ao jogo de
azar de forma semelhante. Porém, com elementares do tipo penal mais diversificadas, como
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é o caso do art. 50, da LCP:
(LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS)
Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou
acessivel ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:

SF/16797.57930-88

SENADO FEDERAL

SENADOR MAGNO MALTA

Pena – prisão simples, de três meses a um ano, e multa, de dois a
quinze contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos
moveis e objetos de decoração do local.
(...)
§ 3º Consideram-se, jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou
principalmente da sorte;
Note-se que a subjetividade que hoje impera no tipo penal da contravenção,
por força do elementar "principalmente", já revela desafio incomensurável, em termos de
produção de prova acusatória, para os órgãos responsáveis pela persecução penal.
Sua mera substituição, quando da transmutação de contravenção penal para
crime, pelo elementar "precipuamente", não apenas reforça a subjetividade em discussão hoje
na jurisprudência e na doutrina, mas, possivelmente, agrava, eis que, ao inaugurar nova
proposta vernacular, pode (e deve) trazer discussões ainda mais plurais no âmbito da Justiça
Criminal.
Demais disso, o PLS não apresentou nenhum elemento penal ou processual
penal correlato aos tipos criados. Deduz-se, dessa omissão legislativa, que a ação penal dos
crimes propostos seja pública incondicionada, a teor do que dispõe o art. 100, do Código
Penal. Nesse ponto, não difere da condição de procedibilidade prevista na Lei de
Contravenções Penais.
À toda evidência, estamos, aparentemente, diante de um possível risco de
ofensa ao princípio da segurança jurídica, o que, em matéria penal, constitui uma violação
grave ao núcleo de proteção essencial de um Estado de Direito: o dos direitos e garantias
fundamentais do cidadão.
Portanto, a apreciação da matéria reclama a análise imperiosa e prévia da
questão também sob o viés constitucional e jurídico, não sendo somente proposta afeta à
análise republicana que se promoveu pela da Comissão Especial, razão pela qual conto com
o apoio dos nobres Pares, para aprovação deste Requerimento.
Sala da Comissão, em 09 de novembro de 2016.

SENADOR MAGNO MALTA
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 968, DE 2016
Requer, nos termos do art. 235, inciso III, alínea "d", item 7, do RISF, a retirada de pauta
da Ordem do Dia da Sessão Deliberativa de 14/12/2016, do Projeto de Lei do Senado nº
186, de 2014.

AUTORIA: Senador Randolfe Rodrigues
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Randolfe Rodrigues

, DE 2016

SF/16531.05553-08

REQUERIMENTO Nº

Requeiro, nos termos do art. 235, inciso III, alínea “d”, item 7,
do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada de pauta da Ordem do
Dia da Sessão Deliberativa Extraordinária de 14/12/2016, do Projeto de Lei
do Senado nº 186, de 2014, que “dispõe sobre a exploração de jogos de azar
em todo o território nacional”.
Sala das Sessões,

Senador RANDOLFE RODRIGUES
REDE-AP
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Projeto de Lei da Câmara nº 177/2015

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 177, DE 2015
(Nº 5.559/2009, NA CASA DE ORIGEM)
Altera o inciso V do art. 3º da Lei nº
8.313, de 23 de dezembro de 1991, que
“Restabelece princípios da Lei n° 7.505,
de 2 de julho de 1986, institui o
Programa Nacional de Apoio à Cultura
(Pronac) e dá outras providências”,
com fins de apoio à promoção de
destinos e produtos turísticos
brasileiros.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lº O inciso V do art. 3° da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3° ................................
V - .....................................
c) ações não previstas nos incisos I a IV e consideradas relevantes pelo
Ministro de Estado da Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à
Cultura;
d) apresentações artístico-culturais em apoio à promoção de destinos e
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produtos turísticos brasileiros, para fins de captação de turistas e de eventos para
o País, realizadas no Brasil e no exterior, mediante prévia anuência do órgão
responsável pela política de turismo nacional.”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Projeto de Decreto Legislativo n 157/2015

SENADO FEDERAL
COMISSÃO DIRETORA
PARECER Nº 1.022, DE 2016
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 157, de 2015, nos
termos da Emenda nº 1 – CCJ
(Substitutivo).

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido, para o turno
suplementar, do Projeto de Decreto Legislativo nº 157, de 2015, que susta a aplicação
da Orientação Normativa “ON-GEADE-002-01” aprovada pela Portaria nº 162, de
21.09.2001 e todos os processos administrativos demarcatórios que tenham utilizado
esta orientação normativa, desde sua publicação, nos termos da Emenda nº 1 – CCJ
(Substitutivo), aprovada pelo Plenário.
Senado Federal, em 14 de dezembro de 2016.

RENAN CALHEIROS, PRESIDENTE
ELMANO FÉRRER, RELATOR
JORGE VIANA
ROMERO JUCÁ
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ANEXO AO PARECER Nº 1.022, DE 2016.

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 157, de 2015, nos termos
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo).

Susta a aplicação da Orientação
Normativa
“ON-GEADE-002-01”,
aprovada pela Portaria nº 162, de 21 de
setembro 2001, da Secretaria do
Patrimônio da União (SPU), e todos os
processos administrativos demarcatórios
que tenham utilizado essa orientação
normativa.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É sustada a aplicação da Orientação Normativa “ON-GEADE-002-01”, aprovada
pela Portaria nº 162, de 21 de setembro 2001, da Secretaria do Patrimônio da União (SPU),
em todo o território nacional, nos processos de identificação e demarcação de terrenos de
marinha e seus acrescidos.
Art. 2º São sustados, por vício de legalidade, todos os procedimentos administrativos e
atos normativos de demarcação de terrenos de marinha e seus acrescidos que não tenham:
I – excluído da demarcação os imóveis doados a entes públicos ou privados, mediante
autorização em lei federal, estadual ou municipal vigente até a data deste Decreto;
II – excluído da demarcação os terrenos de mangue da costa e seus acrescidos incluídos,
enquanto domínio territorial, como terras devolutas, caso não pertençam, por algum título, ao
domínio particular, mesmo que de ocupação rural e urbana, não consolidado, enquadráveis
como áreas de preservação permanente na forma da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012;
III – excluído da demarcação as margens dos rios e das lagoas não navegáveis ou
flutuáveis em 1831, mesmo que em domínio marítimo, classificados como comuns ou
particulares, conforme os arts. 7º e 8º do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934;
IV – excluído da demarcação os álveos abandonados naturalmente, na forma do art. 26
do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934;
V – excluído da demarcação as linhas costeiras interiores e os domínios marítimos de
rios e lagoas públicas, navegáveis, de domínio hídrico dos Estados, por força do inciso I do
art. 26 da Constituição Federal, da Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993, e do Decreto nº
8.400, de 4 de fevereiro de 2015;
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VI – excluído da demarcação os imóveis costeiros em trecho da costa sobre avanço do
mar cujos limites mais próximos às margens das águas em 1831 se encontrem, hoje, de acordo
com a Linha de Preamar Média de 1831 (LPM), em cota altimétrica superior à Média das
Preamares Superiores (MHHW), indicada nas cartas náuticas de grande escala, publicadas
pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil.
Art. 3º São sustados todos os processos administrativos de demarcação de terrenos de
marinha da União, em margens de domínio oceanográfico e hidrográfico, reconhecidos pelas
autoridades públicas competentes, pela Marinha do Brasil, pela Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq) ou pela Agência Nacional de Águas (ANA) como sendo de
domínio fluvial ou marítimo dos entes estaduais.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

1350

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

Projeto de Lei da Câmara nº 211/2015

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 211, DE 2015
(Nº 1.689/2015 NA CASA DE ORIGEM)
Institui o Dia Nacional do Psicólogo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Psicólogo, a ser comemorado,
anualmente, em todo o território nacional, no dia 27 de agosto.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MSubstitutivo da Câmara nº 16/2015, ao Projeto de Lei do Senado nº 517/2009

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA Nº 16, DE 2015, AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 517, DE 2009
(Nº 2.387/2011, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS)
(do Senador Cristovam Buarque)

Altera a Lei nº 5.700, de 1º de
setembro de 1971, que “dispõe sobre
a
forma
e
a
apresentação
dos
Símbolos Nacionais, e dá outras
providências”, para determinar que o
Hino Nacional seja executado na
abertura das competições esportivas
nacionais que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O inciso IV do art. 24 da Lei nº 5.700, de
1º

de

setembro

redação:

de

1971,

passa

a

vigorar

com

a

seguinte

“Art. 24. ............................

................................................
IV

–

nos

casos

de

simples

execução

instrumental ou vocal, o Hino Nacional será tocado
ou cantado integralmente, sem repetição;

.......................................... .”(NR)

Art.

2º

O

art.

25

da

Lei

nº

5.700,

de

1º

de

setembro de 1971, passa a vigorar acrescido dos seguintes
inciso III e § 5º:
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“Art. 25. ..............................

..................................................
III

–

na

abertura

das

competições

esportivas organizadas pelas entidades integrantes
do Sistema Nacional do Desporto, conforme definidas
no art. 13 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998.
..................................................
§

5º

Em

qualquer

hipótese,

o

Hino

Nacional deverá ser executado integralmente e todos
os

presentes

conforme

devem

descrita

tomar

no

atitude

caput

do

de

art.

respeito,

30

desta

Lei.”(NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Projeto de Decreto Legislativo nº 81/2016

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 81, DE 2016
(nº 7/2015, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Defesa
da
Concorrência
do
MERCOSUL,
assinado em Foz de Iguaçu, em 16
de dezembro de 2010.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Defesa

da Concorrência do MERCOSUL, assinado em Foz de Iguaçu, em
16 de dezembro de 2010.
da

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49

Constituição

Federal,

ficam

sujeitos

à

aprovação

do

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão

do

referido

complementares

que

Acordo,

acarretem

bem

gravosos ao patrimônio nacional.

como

encargos

quaisquer
ou

ajustes

compromissos

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.

________________________________________________
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de 09/12/2016.
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Projeto de Decreto Legislativo nº 82/2016
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 82, DE 2016
(nº 86/2015, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo-Quadro
entre
o
Governo
da
República
Federativa do Brasil e o Governo da
República Oriental do Uruguai para
Intercâmbio
de
Informações
e
Cooperação em Segurança Pública,
assinado em Montevidéu, em 30 de
maio de 2011.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo-Quadro

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da

República

Oriental

do

Uruguai

para

Intercâmbio

de

Informações e Cooperação em Segurança Pública, assinado em
Montevidéu, em 30 de maio de 2011.
da

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49

Constituição

Federal,

ficam

sujeitos

à

aprovação

do

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão

ajustes

do

referido

Acordo-Quadro,

complementares

que

bem

acarretem

como

compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

quaisquer

encargos

ou

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.

________________________________________________
(*) A íntegra do texto do Acordo-Quadro encontra-se publicada no DSF de 09/12/2016.
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Projeto de Decreto Legislativo nº 83/2016

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 83, DE 2016
(nº 124/2015, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre a
Concessão de Visto para Estudantes
Nacionais dos Estados Membros da
Comunidade de Países de Língua
Portuguesa - CPLP, assinado em
Lisboa, em 2 de novembro de 2007.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre a

Concessão de Visto para Estudantes Nacionais dos Estados

Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa - CPLP,
assinado em Lisboa, em 2 de novembro de 2007.
da

Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49

Constituição

Federal,

ficam

sujeitos

à

aprovação

do

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão

do

referido

complementares

que

Acordo,

acarretem

bem

gravosos ao patrimônio nacional.

como

encargos

quaisquer
ou

ajustes

compromissos

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.

________________________________________________
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de 09/12/2016.
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Projeto de Decreto Legislativo nº 84/2016
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 84, DE 2016
(nº 137/2015, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre a
República Federativa do Brasil e o
Reino da Bélgica sobre Transferência
de Pessoas Condenadas, assinado em
Bruxelas, no dia 4 de outubro de
2009.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre a

República Federativa do Brasil e o Reino da Bélgica sobre

Transferência de Pessoas Condenadas, assinado em Bruxelas,
no dia 4 de outubro de 2009.

Parágrafo único. Nos termos

do

inciso I

do art.

49 da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão

do

referido

complementares

que

Acordo,

acarretem

bem

gravosos ao patrimônio nacional.

como

encargos

quaisquer
ou

ajustes

compromissos

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.

________________________________________________
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de 09/12/2016.
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Projeto de Decreto Legislativo nº 89/2016

SENADO FEDERAL
COMISSÃO DIRETORA
PARECER Nº 1.023-A, DE 2016
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 89, de 2016.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 89, de 2016, que susta, em parte, a Resolução nº 400 de 13 de dezembro
de 2016 da Agência Nacional de Aviação Civil-ANAC, que dispõe sobre as condições
gerais de transporte aéreo.
Senado Federal, em 14 de dezembro de 2016.

RENAN CALHEIROS, PRESIDENTE
ELMANO FÉRRER, RELATOR
JORGE VIANA
ROMERO JUCÁ
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ANEXO AO PARECER Nº 1.023-A, DE 2016.

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 89, de 2016.

Susta o art. 13 da Resolução nº 400, de
13 de dezembro de 2016, da Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac), que
dispõe sobre as condições gerais de
transporte aéreo.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É sustado, nos termos dos incisos V e XI do art. 49 da Constituição Federal, o
art. 13 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo.
Art. 2º Revigoram-se as normas anteriores pertinentes ao contrato de transporte aéreo de
passageiros no que tange a bagagens despachadas.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
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Projeto de Decreto Legislativo nº 85/2016

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 85, DE 2016
(nº 153/2015, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre a
República Federativa do Brasil e a
República Oriental do Uruguai sobre
Residência
Permanente
com
o
Objetivo
de
Alcançar
a
Livre
Circulação de Pessoas, assinado em
Brasília, em 9 de julho de 2013.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre a

República Federativa do Brasil e a República Oriental do
Uruguai

sobre

Residência

Permanente

com

o

Objetivo

de

Alcançar a Livre Circulação de Pessoas, assinado em Brasília,
em 9 de julho de 2013.

Parágrafo único. Nos termos

do

inciso I

do art.

49 da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão

do

referido

complementares

que

Acordo,

acarretem

bem

como

encargos

quaisquer
ou

ajustes

compromissos

gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.

________________________________________________
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de 09/12/2016.
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Projeto de Decreto Legislativo nº 86/2016

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 86, DE 2016
(nº 187/2015, na Câmara dos Deputados)

Aprova
o
texto
da
Convenção
Relativa à Citação, Intimação e
Notificação
no
Estrangeiro
de
Documentos
Judiciais
e
Extrajudiciais em Matéria Civil e
Comercial, assinada em Haia, em 15
de novembro de 1965.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

à

Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção Relativa

Citação,

Intimação

e

Notificação

no

Estrangeiro

de

Documentos Judiciais e Extrajudiciais em Matéria Civil e
Comercial, assinada em Haia, em 15 de novembro de 1965.

§ 1º A aprovação concedida nos termos do caput

deste artigo fica condicionada à formulação, no momento da
adesão à Convenção, das declarações e reservas necessárias
à

compatibilização

entre

as

normas

da

Convenção

legislação brasileira sobre direito processual.
§

2º

Constituição

Nos

termos

Federal,

do

ficam

inciso

sujeitos

I

do

à

art.

e

49

aprovação

a

da
do

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em

revisão da referida Convenção, bem como quaisquer ajustes
complementares

que

acarretem

gravosos ao patrimônio nacional.

encargos

ou

compromissos
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.

________________________________________________
(*) A íntegra do texto da Convenção encontra-se publicada no DSF de 09/12/2016.
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Projeto de Lei da Câmara nº 203/2015

SENADO FEDERAL
COMISSÃO DIRETORA
PARECER Nº 1.024, DE 2016
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao
Projeto de Lei da Câmara nº 203, de
2015 (nº 3.778, de 2012, na Casa de
origem), nos termos da Emenda nº 1
– CRA (Substitutivo).

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 203, de 2015 (nº 3.778, de 2012, na
Casa de origem), que dispõe sobre as embalagens destinadas ao acondicionamento de
produtos hortícolas in natura, nos termos da Emenda nº 1 – CRA (Substitutivo),
aprovada pelo Plenário.
Senado Federal, em 14 de dezembro de 2016.
RENAN CALHEIROS, PRESIDENTE

ELMANO FÉRRER, RELATOR

JORGE VIANA

ROMERO JUCÁ
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ANEXO AO PARECER Nº 1.024, DE 2016.

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Lei da Câmara nº 203, de 2015 (nº
3.778, de 2012, na Casa de origem), nos
termos da Emenda nº 1 – CRA
(Substitutivo).

Dispõe sobre as embalagens destinadas
ao acondicionamento de produtos
hortícolas in natura.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as embalagens destinadas ao acondicionamento de
produtos hortícolas in natura.
Art. 2º Para os fins desta lei, entende-se por:
I – produtos hortícolas in natura: frutas e hortaliças não processadas e não
transformadas previamente à comercialização;
II – embalagem: recipiente destinado a proteger e conservar o produto durante o
processo de movimentação, armazenamento e comercialização;
III – atestado de higienização: documento emitido por responsável técnico conforme
normas estabelecidas pelo órgão federal competente.
Parágrafo único. Não são caracterizados como processo de transformação prévia os
procedimentos básicos de higienização e de apresentação do produto para a comercialização.
Art. 3º As embalagens utilizadas para o acondicionamento e a comercialização de
produtos hortícolas in natura devem proporcionar adequada proteção e agilidade de
movimentação e permitir a rotulagem e a exposição para comercialização do produto, além de
obedecer aos seguintes requisitos:
I – as embalagens devem ser descartáveis, de primeiro uso ou retornáveis;
II – as embalagens retornáveis devem ser higienizadas e sanitizadas após cada uso,
conforme normas técnicas estabelecidas pelo órgão federal competente;
III – as medidas externas das embalagens, quando destinadas ao mercado interno,
devem ser submúltiplos de 1,0m x 1,20m (um metro por um metro e vinte centímetros) e
permitir a unitização da carga;
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IV – as embalagens devem obedecer às normas técnicas de fabricação recomendadas
pelo órgão federal competente;
V – para circularem, as embalagens retornáveis devem estar acompanhadas por atestado
de higienização emitido por técnico responsável.
§ 1º O disposto nesta Lei não se aplica a embalagens utilizadas como proteção
individual ou para fins de consumo unitário de produtos hortícolas in natura contidas por
outras embalagens.
§ 2º As embalagens de produtos hortícolas in natura devem conter informações que
permitam identificar seu fabricante ou fornecedor.
§ 3º O detentor dos produtos hortícolas in natura será o responsável por garantir a
conformidade das embalagens aos requisitos estabelecidos nesta Lei.
Art. 4º As infrações às disposições desta Lei sujeitam os infratores às seguintes
penalidades:
I – advertência;
II – multa de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
III – suspensão da comercialização ou da utilização das embalagens;
IV – apreensão ou condenação das embalagens.
§ 1º A suspensão da comercialização ou da utilização das embalagens pode ser aplicada
como medida cautelar no ato da ação fiscal, na forma a ser estabelecida em regulamento.
§ 2º Em caso de suspensão por inconformidade sanitária, as embalagens somente serão
liberadas para uso após a devida e comprovada higienização por seu proprietário.
§ 3º Em caso de condenação, as embalagens deverão ser destruídas, incineradas ou
recicladas pelo infrator, conforme determinação da autoridade competente.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua
publicação oficial.
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(Bancadas dos Partidos no Senado Federal)
PMDB - 19
Dário Berger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SC
Edison Lobão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MA
Eduardo Braga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AM
Eunício Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CE
Garibaldi Alves Filho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RN
Hélio José. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DF
Jader Barbalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PA
José Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PB
João Alberto Souza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MA
Kátia Abreu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TO
Marta Suplicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SP
Raimundo Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PB
Renan Calheiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AL
Roberto Requião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR
Romero Jucá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RR
Rose de Freitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ES
Simone Tebet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS
Valdir Raupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO
Waldemir Moka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS
Bloco Social Democrata - 16
PSDB-12 / DEM-3 / PV-1

Aécio Neves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Aloysio Nunes Ferreira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SP
Alvaro Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PV / PR
Antonio Anastasia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Ataídes Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / TO
Dalirio Beber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Davi Alcolumbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / AP
Deca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PB
Flexa Ribeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PA
José Agripino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / RN
José Aníbal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SP
Paulo Bauer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Pinto Itamaraty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MA
Ricardo Ferraço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / ES
Ronaldo Caiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Tasso Jereissati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / CE
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática - 13
PT-10 / PDT-3

Ângela Portela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RR
Fátima Bezerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RN
Gleisi Hoffmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PR
Humberto Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PE
Jorge Viana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / AC
José Pimentel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / CE
Lasier Martins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RS
Lindbergh Farias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RJ
Pastor Valadares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RO
Paulo Paim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RS
Paulo Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PA
Regina Sousa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PI
Telmário Mota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RR

Bloco Moderador - 12

PTB-3 / PR-4 / PSC-3 / PRB-1
PTC-1

Armando Monteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PE
Cidinho Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Eduardo Amorim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSC / SE
Elmano Férrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PI
Fernando Collor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTC / AL
Magno Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / ES
Marcelo Crivella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRB / RJ
Pedro Chaves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSC / MS
Vicentinho Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / TO
Virginio de Carvalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSC / SE
Wellington Fagundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Zeze Perrella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / MG
Bloco Parlamentar Democracia Progressista - 11
PP-7 / PSD-4

Ana Amélia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RS
Benedito de Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AL
Ciro Nogueira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / PI
Gladson Cameli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AC
Ivo Cassol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RO
José Medeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / MT
Omar Aziz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AM
Otto Alencar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / BA
Roberto Muniz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / BA
Sérgio Petecão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AC
Wilder Morais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / GO
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia - 9
PSB-6 / PPS-1 / PCdoB-1 / REDE-1

Antonio Carlos Valadares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / SE
Cristovam Buarque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPS / DF
Fernando Bezerra Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / PE
João Capiberibe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / AP
Lídice da Mata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / BA
Lúcia Vânia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / GO
Randolfe Rodrigues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REDE / AP
Romário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / RJ
Vanessa Grazziotin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCdoB / AM
S/Partido - 1
Reguffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DF
PMDB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bloco Social Democrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. . . . . . . 13
Bloco Moderador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bloco Parlamentar Democracia Progressista. . . . . . . . . 11
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia. . . . . . . . . 9
S/Partido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por ordem alfabética)
Aécio Neves* (Bloco-PSDB-MG)
Aloysio Nunes Ferreira* (Bloco-PSDB-SP)
Alvaro Dias** (Bloco-PV-PR)
Ana Amélia* (Bloco-PP-RS)
Ângela Portela* (Bloco-PT-RR)
Antonio Anastasia** (Bloco-PSDB-MG)
Antonio Carlos Valadares* (Bloco-PSB-SE)
Armando Monteiro* (Bloco-PTB-PE)
Ataídes Oliveira* (Bloco-PSDB-TO)
Benedito de Lira* (Bloco-PP-AL)
Cidinho Santos* (Bloco-PR-MT)
Ciro Nogueira* (Bloco-PP-PI)
Cristovam Buarque* (Bloco-PPS-DF)
Dalirio Beber* (Bloco-PSDB-SC)
Dário Berger** (PMDB-SC)
Davi Alcolumbre** (Bloco-DEM-AP)
Deca* (Bloco-PSDB-PB)
Edison Lobão* (PMDB-MA)
Eduardo Amorim* (Bloco-PSC-SE)
Eduardo Braga* (PMDB-AM)
Elmano Férrer** (Bloco-PTB-PI)
Eunício Oliveira* (PMDB-CE)
Fátima Bezerra** (Bloco-PT-RN)
Fernando Bezerra Coelho** (Bloco-PSB-PE)
Fernando Collor** (Bloco-PTC-AL)
Flexa Ribeiro* (Bloco-PSDB-PA)
Garibaldi Alves Filho* (PMDB-RN)

Gladson Cameli** (Bloco-PP-AC)
Gleisi Hoffmann* (Bloco-PT-PR)
Hélio José* (PMDB-DF)
Humberto Costa* (Bloco-PT-PE)
Ivo Cassol* (Bloco-PP-RO)
Jader Barbalho* (PMDB-PA)
João Alberto Souza* (PMDB-MA)
João Capiberibe* (Bloco-PSB-AP)
Jorge Viana* (Bloco-PT-AC)
José Agripino* (Bloco-DEM-RN)
José Aníbal** (Bloco-PSDB-SP)
José Maranhão** (PMDB-PB)
José Medeiros* (Bloco-PSD-MT)
José Pimentel* (Bloco-PT-CE)
Kátia Abreu** (PMDB-TO)
Lasier Martins** (Bloco-PDT-RS)
Lídice da Mata* (Bloco-PSB-BA)
Lindbergh Farias* (Bloco-PT-RJ)
Lúcia Vânia* (Bloco-PSB-GO)
Magno Malta* (Bloco-PR-ES)
Marcelo Crivella* (Bloco-PRB-RJ)
Marta Suplicy* (PMDB-SP)
Omar Aziz** (Bloco-PSD-AM)
Otto Alencar** (Bloco-PSD-BA)
Pastor Valadares** (Bloco-PDT-RO)
Paulo Bauer* (Bloco-PSDB-SC)
Paulo Paim* (Bloco-PT-RS)

Mandatos

*: Período 2011/2019

Paulo Rocha** (Bloco-PT-PA)
Pedro Chaves* (Bloco-PSC-MS)
Pinto Itamaraty** (Bloco-PSDB-MA)
Raimundo Lira* (PMDB-PB)
Randolfe Rodrigues* (Bloco-REDE-AP)
Regina Sousa* (Bloco-PT-PI)
Reguffe** (S/Partido-DF)
Renan Calheiros* (PMDB-AL)
Ricardo Ferraço* (Bloco-PSDB-ES)
Roberto Muniz* (Bloco-PP-BA)
Roberto Requião* (PMDB-PR)
Romário** (Bloco-PSB-RJ)
Romero Jucá* (PMDB-RR)
Ronaldo Caiado** (Bloco-DEM-GO)
Rose de Freitas** (PMDB-ES)
Sérgio Petecão* (Bloco-PSD-AC)
Simone Tebet** (PMDB-MS)
Tasso Jereissati** (Bloco-PSDB-CE)
Telmário Mota** (Bloco-PDT-RR)
Valdir Raupp* (PMDB-RO)
Vanessa Grazziotin* (Bloco-PCdoB-AM)
Vicentinho Alves* (Bloco-PR-TO)
Virginio de Carvalho** (Bloco-PSC-SE)
Waldemir Moka* (PMDB-MS)
Wellington Fagundes** (Bloco-PR-MT)
Wilder Morais* (Bloco-PP-GO)
Zeze Perrella* (Bloco-PTB-MG)

**: Período 2015/2023
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COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DIRETORA
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 - (PTB-MG)

3º SECRETÁRIO
Gladson Cameli - (PP-AC)

4ª SECRETÁRIA
Ângela Portela - (PT-RR)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º Sérgio Petecão - (PSD-AC)
2º João Alberto Souza - (PMDB-MA)
3º Elmano Férrer - (PTB-PI)
4º - VAGO
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COMPOSIÇÃO
LIDERANÇAS
Bloco Parlamentar da Resistência
Democrática
(PT/PDT) - 13
Líder
Humberto Costa - PT

Bloco Social Democrata
(PSDB/DEM/PV) - 16

(20,25,59,62,90,102)

Vice-Líderes
Lindbergh Farias (34,69,70,101)
Telmário Mota (4,30,41,50,68,95)
Gleisi Hoffmann (67,71,75,94)
Regina Sousa (40)

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

(20,25,59,62,90,102)

Vice-Líderes do PT
Lindbergh Farias (34,69,70,101)
Gleisi Hoffmann (67,71,75,94)
Fátima Bezerra (33,72,106)

Vice-Líder do PSDB
José Aníbal (93)
(9)

Alvaro Dias

(19,76)

Bloco Moderador
(PTB/PR/PSC/PRB/PTC) - 12
Líder
Fernando Collor - PTC

(11,52)

Líder
Randolfe Rodrigues - REDE

(24,28,103)

Vice-Líderes
Antonio Carlos Valadares (60,79)
Vanessa Grazziotin (21,23)

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

Líder do PSB - 6
Antonio Carlos Valadares

(60,79)

Vice-Líder do PSB
Fernando Bezerra Coelho (64,100)
Líder do PPS - 1
Cristovam Buarque

(74)

Líder do PCdoB - 1
Vanessa Grazziotin

(21,23)

Líder do REDE - 1

Líder do PV - 1

(107)

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

(5,6,77,83)

Vice-Líderes
Wellington Fagundes (48,53,82)
Elmano Férrer (78,81)
Eduardo Amorim (80)

Randolfe Rodrigues

(24,28,103)

PMDB - 19
Líder
Eunício Oliveira - PMDB
Vice-Líderes
Waldemir Moka (85)
Rose de Freitas (89)

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

Líder do PP - 7
(14,16,39,51,55)

Líder do PTB - 3
Elmano Férrer

Líder do PSD - 4
Omar Aziz

(22)

Vice-Líder do DEM
José Agripino (37,61)

Vice-Líderes
Benedito de Lira (14,16,39,51,55)
Otto Alencar (58)

Benedito de Lira

Líder do PSDB - 12

Ronaldo Caiado

Vice-Líder do PDT
Telmário Mota (4,30,41,50,68,95)
Bloco Parlamentar Democracia Progressista
(PP/PSD) - 11
Líder
Omar Aziz - PSD

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

Líder do DEM - 3

Líder do PDT - 3
Lasier Martins

(37,61)

Vice-Líderes
Ricardo Ferraço (86,96)
Davi Alcolumbre (87,98)
Ataídes Oliveira (88)

Paulo Bauer

Líder do PT - 10
Humberto Costa

Líder
José Agripino - DEM

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
(PSB/PPS/PCdoB/REDE) - 9

(78,81)

Vice-Líder do PTB
Zeze Perrella (84)

(11,52)

Vice-Líder do PSD
Sérgio Petecão (17)

Líder do PR - 4
Wellington Fagundes

(48,53,82)

Vice-Líder do PR
Vicentinho Alves (54)
Líder do PSC - 3
Eduardo Amorim

(80)

Líder do PRB - 1
Marcelo Crivella

(2,8,105)

Líder do PTC - 1
Fernando Collor
Minoria

Governo
Líder
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB

(38,91)

(5,6,77,83)

Líder
Lindbergh Farias - PT

(34,69,70,101)

Vice-Líderes
Fernando Bezerra Coelho (64,100)
José Medeiros (10,18,27,99)
Davi Alcolumbre (87,98)
Hélio José (49,57,97)
Ricardo Ferraço (86,96)
Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1369

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 PTB (Of. 1/2015-GLPTB).
6. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
7. Em 01.02.2015, o senador Blairo Maggi foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
8. Em 01.02.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
9. Em 01.02.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado líder do DEM (Of. s/n-2015/DEM).
10. 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).
11. Em 03.02.2015, o Senador Omar Aziz foi designado líder do PSD (Of. 002/2015-GLPSD).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. Em 03.02.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado líder do PSDB (Of. s/n GLPSDB).
16. Em 03.02.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado líder do PP (Of. s/n GSCN).,
17. Em 03.02.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado vice-líder do PSD (Of. 002/2015-GLPSD).
18. Em 03.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado líder do PPS (Of.18/2015-GSJMEDEI).
19. Em 04.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Bloco Parlamentar da Oposição (expediente s/n).
20. Em 04.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do PT (Of. 2/2015-GLDPT).
21. Em 04.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada líder do PCdoB (Of. 1/2015-GLPCdoB).
22. Em 10.02.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado 1º vice-líder do PSDB (Of. 12/15 GLPSDB).
23. Em 24.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada 2ª vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
24. Em 24.02.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
25. Em 24.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 02/2015-GLDBAG).
26. Em 24.02.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD);
27. Em 24.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
28. Em 29.09.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado líder da REDE (Of. 67/2015/GSRROD).
29. Em 03.03.2015, o Senador José Pimentel foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
30. Em 03.03.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
31. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
32. Em 03.03.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
33. Em 03.03.2015, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 4ª vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
34. Em 03.03.2015, o Senador Lindbergh Farias foi designado 3º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
35. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado 2º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
36. Em 03.03.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
37. Em 04.03.2015, o Senador José Agripino foi designado vice-líder do DEM (Of. 007/2015-GLDEM).
38. Em 06.03.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado 2º vice-líder do PSDB (Of. 52/2015-GLPSDB).
39. 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).
40. Em 17.03.2015, a Senadora Regina Souza foi desiganda 5ª Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 32/2015-GLDBAG).
41. 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).
42. 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).
43. Em 25.03.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado Vice-Líder do PSB (Of. 30/2015-GLPSB)
44. 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).
45. 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).
46. Em 28.04.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado Líder do Governo (Msg. 120/2015).
47. Em 25.08.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado 2º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
48. Em 25.08.2015, o Senador Wellington Fagundes foi designado 3º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
49. Em 25.08.2015, o Senador Hélio José foi designado 1º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
50. Em 09.09.2015, o Senador Telmário Mota foi designado 4º vice-líder do Governo (Mem. 46/2015-GLDGOV).
51. Em 15.10.2015, o Senador Benedito de Lira deixou de exercer a função de segundo Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em virtude da
criação do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. s/n/2015-GLPP).
52. Em 03.11.2015, o Senador Omar Aziz foi designado líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (of. 1/2015).
53. Em 19.11.2015, o Senador Wellington Fagundes foi designado líder do PR (Ofício s/n - GABLIDPR).
54. Em 19.11.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado vice-líder do PR (Ofício s/n-GABLIDPR).
55. Em 24.11.2015, o Senador Benedito de Lira foi desigando Vice-Líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 2/2015-GLDP).
56. Em 08.12.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi reconduzido líder do PSDB para o exercício de 2016 (Of. s/n GLPSDB).
57. Em 10.12.2015, o Senador Hélio José foi designado líder do PMB (Mem. 12-193/2015-GSHJOSE).
58. Em 16.12.2015, o Senador Otto Alencar foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 003/2015).
59. Em 03.02.2016, o Senador Humberto Costa foi reconduzido à liderança do PT (Of. 1/2016-GLDPT).
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60. Em 16.02.2016, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado Líder do PSB, conforme Of. nº 1/2016-GLPSB, em substituição ao Senador
João Capiberibe.
61. Em 16.02.2016, o Senador José Agripino foi designado líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
62. Em 24.02.2016, o Senador Humberto Costa foi designado Líder do Governo (MSG nº 49/2016).
63. Em 01.03.2016, o Senador Roberto Rocha foi designado Vice-Líder do PSB (Of. 2/2016-GLPSB)
64. Em 01.03.2016, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado vice-líder do PSB (Of. 2/2016-GLPSB).
65. Em 02.03.2016, o Senador Paulo Rocha foi designado líder do PT, deixando de ocupar a vaga de 1º Vice-líder (Of. 3/2016-GLDPT)
66. Em 08.03.2016, o Senador Paulo Rocha foi designado líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Humberto Costa (Of.
16/2016-GLDBAG)
67. Em 08.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 4ª vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
68. Em 08.03.2016, o Senador Telmário Mota foi designado 3º vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
69. Em 08.03.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado 2º vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
70. Em 08.03.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
71. Em 08.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 2ª vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
72. Em 08.03.2016, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 3º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
73. Em 08.03.2016, o Senador Donizeti Nogueira foi designado 4º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
74. Em 17.03.2016, o Senador Cristovam Buarque foi designado líder do PPS (Of. 3-009/2016-GSCB).
75. Em 22.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 2ª vice-líder do Governo, em substituição ao Senador Paulo Rocha (Memo. 8/2016GLDGOV).
76. Em 02.02.2016, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Partido Verde (Memo 008/16-SEN ).
77. Em 30.03.2016, o Senador Fernando Collor foi designado líder do PTC (Of. 1/2016-LIDPTC).
78. Em 05.04.2016, o Senador Elmano Férrer foi designado Líder do PTB (Of. Nº 001/2016-LIDPTB)
79. Em 06.04.2016, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado Vice-Líder do Bloco Socialismo e Democracia, conforme Memo. nº 14/2016BLSDEM.
80. Em 06.04.2016, o Senador Eduardo Amorim foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
81. Em 06.04.2016, o Senador Elmano Férrer foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
82. Em 06.04.2016, o Senador Wellington Fagundes foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
83. Em 06.04.2016, o Senador Fernando Collor foi designado líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
84. Em 03.05.2016, o Senador Zeze Perrella é designado vice-líder do PTB (Of. nº 2/2016-LIDPTB).
85. Em 05.05.2016, o Senador Waldemir Moka foi designado 1º vice-líder do PMDB (Of. 62/2016-GLPMDB).
86. Em 05.05.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2016-Bloco Parlamentar da
Oposição).
87. Em 05.05.2016, o Senador Davi Alcolumbre foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2016-Bloco Parlamentar da
Oposição).
88. Em 05.05.2016, o Senador Ataídes Oliveira foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2016-Bloco Parlamentar da
Oposição).
89. Em 05.05.2016, a Senadora Rose de Freita foi designada 2ª vice-líder do PMDB (Of. 62/2016-GLPMDB).
90. Em 12.05.2016, o Senador Humberto Costa deixou de ser líder do governo (Mensagem nº 253/2016 e Memorando nº 104/2016-GSHCST)
91. Em 01.06.2016, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado Líder do Governo (Mensagem 306/2016).
92. Em 06.06.2016, o Senador Eduardo Lopes é designado Líder do PRB (Memo. nº 1/2016-GSEL).
93. Em 08.06.2016, o Senador José Aníbal foi designado 2º vice-lider do PSDB, em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Of. 35/2016GLPSDB).
94. Em 10.06.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann deixa de compor a 2ª vice -liderança do Governo (Of. 49/2016-GLDBAG).
95. Em 10.06.2016, o Senador Telmário Mota deixa de compor a 4ª vice - liderança do Governo (Of. 49/2016-GLDBAG).
96. Em 14.06.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado 5º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
97. Em 14.06.2016, o Senador Hélio José foi designado 4º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
98. Em 14.06.2016, o Senador Davi Alcolumbre foi designado 3º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
99. Em 14.06.2016, o Senador José Medeiros foi designado 2º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
100. Em 14.06.2016, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado 1º vice-líder do Governo (Memo. 17/2016-GLDGOV).
101. Em 22.06.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado líder da Minoria (Of. 13/2016-GLDPT).
102. Em 08.08.2016, o Senador Humberto Costa foi designado Líder do PT e do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Ofícios nº 14/2016GLDPT e nº 77/2016-GLPRD).
103. Em 24.08.2016, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Memo. 53/2016-GLBSD).
104. O senador Cássio Cunha Lima está afastado do exercício pelo motivo "Licença Particular" no período de 08/09/2016 a 04/01/2017.
105. Em 01.10.2016, o Senador Marcelo Crivella reassume a liderança do partido (Memo nº 42/2016-GSMC).
106. Em 29.11.2016, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 3º vice-líder do Partido dos Trabalhadores (Of. 19/2016-GLDPT).
107. Em 16.02.2016, o Senador Lasier Martins foi designado líder do PDT (Memo. 59-GSTMOTA).
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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

Designação: 04/02/2014
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2) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EXAMINAR O PLS 258, DE 2016

Finalidade: Destinada a examinar o PLS 258, de 2016, que institui o Código Brasileiro de Aeronáutica.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Vicentinho Alves (PR-TO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Pedro Chaves (PSC-MS)
RELATOR: Senador José Maranhão (PMDB-PB)
Designação: 22/06/2016
Leitura: 13/07/2016
Instalação: 12/07/2016

MEMBROS
Senador Vicentinho Alves (PR-TO)
Senador Pedro Chaves (PSC-MS)
Senador José Maranhão (PMDB-PB)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)
Senador Lasier Martins (PDT-RS)
Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
Senador Jorge Viana (PT-AC)
Senador Hélio José (PMDB-DF)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

(1)

CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO 258, de 2016
PRAZOS
Recebimento de emendas perante as Comissões : 13/07/2016 a 31/10/2016 ( Projeto de Código - Art. 374, III, do RISF)
Relatórios Parciais : 01/11/2016 a 16/11/2016 ( Projeto de Código - Art. 374, IV, do RISF)
Relatório do Relator-Geral : 17/11/2016 a 23/11/2016 ( Projeto de Código - Art. 374, V, do RISF)
Parecer Final da Comissão : 24/11/2016 a 30/11/2016 ( Projeto de Código - Art. 374, VI, do RISF)

Notas:
*. Em 12.07.2016, foi instalada a comissão (Memo. 001/2016-CEAERO).
**. Em 13.07.2016, prorrogado o prazo para recebimento de emendas perante a comissão para 25.08.2016 (Memo. 3/2016-CEAERO).
***. Em 04.10.2016, prorrogado o prazo para recebimento de emendas perante a comissão para 31.10.2016 (Memo. 10/2016-CEAERO).
1. Em 26.09.2016, o Senador Roberto Rocha licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
720 e 721/2016, aprovados na sessão de 04.10.2016.

Secretário(a): Marcelo Assaife Lopes - Maximiliano Godoy (Adjunto)
Telefone(s): 61 - 3303 3514
E-mail: coceti@senado.leg.br
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3) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR
O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Finalidade: Acompanhar, nos termos do Requerimento nº 976, de 2015, o Programa de habitação
popular Minha Casa Minha Vida.
MEMBROS
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4) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA AVALIAÇÃO DA
APLICAÇÃO DO ECA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

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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5) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA TRAÇAR
DIAGNÓSTICO DA CRISE HÍDRICA

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

SUPLENTES
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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 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: 15/04/2016

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT) (5)
Senador Humberto Costa (PT-PE)

1. Senador José Pimentel (PT-CE)

Senador Benedito de Lira (PP-AL)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

Maioria (PMDB)
Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

1.

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

(2,4)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)
Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

(3)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

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).
2. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
3. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
4. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
5. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
Telefone(s): 61 33035492
Fax: 61 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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8) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA TRATAR DAS
AGÊNCIAS REGULADORAS PERTINENTES À
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

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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9) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA VERIFICAR "IN LOCO" A SITUAÇÃO
DO GARIMPO IRREGULAR NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)

Finalidade: Verificar "in loco" a situação do garimpo irregular no município de Pontes e Lacerda, no
Estado de Mato Grosso.
Requerimento nº 1.208, de 2015
Número de membros: 3
MEMBROS
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10) COMISSÃO ESPECIAL DAS OBRAS INACABADAS

Finalidade: Acompanhar e fiscalizar as obras inacabadas financiadas, direta ou indiretamente, por
recursos federais.
Requerimento nº 584, de 2016
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) (11)
VICE-PRESIDENTE: Senador Hélio José (PMDB-DF) (16)
RELATOR: Senador Wilder Morais (PP-GO) (14)
Instalação: 08/11/2016
Prazo final: 22/12/2016
Prazo final prorrogado: 22/12/2017

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT) (1)
Senador Humberto Costa (PT-PE)

1.

Senador Telmário Mota (PDT-RR)

2. Senador José Pimentel (PT-CE)

(6)

Maioria (PMDB)
Senador Hélio José (PMDB-DF)
Senador Wilder Morais (PP-GO)

(3)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

(13)

2. Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

(9,10)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(15)

(2)

1. Senador Pinto Itamaraty (PSDB-MA)

(8)

2.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

(7)

1.

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)
Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

(4)

1. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
Senador Roberto Muniz (PP-BA)

(12)

(5)

1. Senador José Medeiros (PSD-MT)

Notas:
*. Em 24.11.2016, o prazo final da Comissão foi prorrogado, nos termos do Requerimento nº 882, de 2016.
1. Em 05.10.2016, os Senadores Humberto Costa e Telmário Mota foram designados membros titulares, e os Senadores Acir Gurgacz e José Pimentel,
suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Of. 93/2016-GLBPRD).
2. Em 05.10.2016, o Senador Ataídes Oliveira foi designado membro titular pelo Bloco Social Democrata (Of. 66/2016-GLPSDB).
3. Em 05.10.2016, o Senador Hélio José foi designado membro titular pelo PMDB(Of. 159/2016-GLPMDB).
4. Em 05.10.2016, o Senador Elmano Ferrer foi designado membro titular pelo Bloco Moderador (Of. 52/2016-BLOMOD).
5. Em 05.10.2016, o Senador Roberto Muniz foi designado membro titular e o Senador José Medeiros, suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia
Progressista (Of. 30/2016-BLDPRO).
6. Em 05.10.2016, vago em virtude de o Senador Acir Gurgacz, indicado pelo Of. 93/2016-GLBPRD, estar de licença, nos termos dos Requerimentos
nºs 649 e 651/2016.
7. Em 03.11.2016, o Senador Antônio Carlos Valadares foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia (Memo. 61/2016-GLBSD).
8. Em 07.11.2016, o Senador Pinto Itamaraty foi designado membro suplente pelo Bloco Social Democrata (Of. 74/2016-GLPSDB).
9. Em 07.11.2016, a Maioria (PMDB) cedeu vaga de titular para o Bloco Democracia Progressista (Of. 178/2016-GLPMDB)
10. Em 07.11.2016, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco Democracia Progressista, em vaga cedida pela Maioria
(PMDB)(Memo. 40/2016-BLDPRO).
11. Em 08.11.2016, o Senador Ataídes Oliveira foi eleito Presidente da Comissão (Memo. nº 001/2016-CEOI)
12. Em 08.11.2016, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 62/2016-BLOMOD).
13. Em 08.11.2016, o Senador Valdir Raupp foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 179/2016-GLPMDB).
14. Em 16.11.2016, o Senador Wilder Morais foi designado Relator da Comissão (Memo. nº 003/2016-CEOI).
15. Em 17.11.2016, a Senadora Rose de Freitas foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 184/2016-GLPMDB).
16. Em 23.11.2016, o Senador Hélio José foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Memo. nº 4/2016-CEOI)

Secretário(a): Felipe Geraldes e Guilherme Brandão (Adjunto)
Telefone(s): 33034854
E-mail: coceti@senado.leg.br
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11) COMISSÃO PARA DISCUSSÃO DA
IMPLEMENTAÇÃO DO PARLAMENTARISMO

Finalidade: Comissão Especial, composta por 14 membros titulares e igual número de suplentes, para
formular proposta de adoção de sistema de governo de matriz parlamentarista.
Requerimento nº 131, de 2016
Número de membros: 14 titulares e 14 suplentes
TITULARES

SUPLENTES
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12) 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: 30/09/2016

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.
***********. 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.
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************. 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.
****************. Em 08.12.2015, foi publicado o Ato do Presidente nº 43, de 2015, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 17 de junho de
2016.
*****************. Em 17.06.2016, foi publicado o Ato do Presidente nº 13, de 2016, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de
setembro de 2016.

Secretário(a): Reinilson Prado
Telefone(s): 61 33033492
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13) COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DE ANTEPROJETO DE LEI GERAL DO DESPORTO BRASILEIRO

Finalidade: Apresentar, no prazo de 180 dias, anteprojeto de Lei Geral do Desporto Brasileiro, reunindo,
sistematizando, e atualizando a legislação em vigor sobre o tema, e regulamentando as relações jurídicas
oriundas da prática desportiva ainda pendentes de disciplina legal.
Ato do Presidente nº 39 de 2015
Número de membros: 13
PRESIDENTE: Caio Cesar Vieira Rocha
VICE-PRESIDENTE: Álvaro Melo Filho (1)
RELATOR: Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos

MEMBROS

Instalação: 29/10/2015
Prazo final: 06/06/2016
Prazo final prorrogado: 16/12/2016

Caio Cesar Vieira Rocha
Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos
Marcos Motta

(2)

Álvaro Melo Filho
Ana Paula Terra
Carlos Eugênio Lopes
Flávio Diz Zveiter
Luiz Felipe Bulus Alves Ferreira
Luiz Felipe Santoro
Pedro Trengrouse
Roberto de Acioli Roma
Marcos Santos Parente Filho
Mizael Conrado de Oliveira
Notas:
*. O Ato do Presidente nº 39, de 27 de outubro de 2015, fixa em 11 o quantitativo de membros da Comissão de Juristas, indicando os Senhores Caio
César Vieira Rocha, Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos, Alexandre Sidnei Guimarães, Álvaro Melo Filho, Ana Paula Terra, Carlos Eugênio
Lopes, Flávio Diz Zveiter, Luiz Felipe Bulos Alves Ferreira, Luiz Felipe Santoro, Pedro Trengrouse e Roberto de Acioli Roma, indicando também
os Senhores Caio César Vieira Rocha e Waldimyr Vinycius de Moraes Camargos, para, respectivamente, ocupar os cargos de Presidente e Relator do
Colegiado.
**. O Ato do Presidente nº 40, de 11 de novembro de 2015, altera o Ato do Presidente nº 39, de 2015 para incluir os Senhores Marcos Santos Parente
Filho e Mizael Conrado de Oliveira como membros integrantes deste Colegiado.
***. Em 07.06.2016, foi lido o Ato do Presidente nº 12, de 2016, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 180 dias.
1. Em 29.10.2015, foi designado Vice-Presidente o Senhor Álvaro Melo Filho (Memorando nº 01/2015-CJDB)
2. O Ato do Presidente nº 44, de 16 de dezembro de 2015, substitui o senhor Alexandre Sidnei Guimarães pelo senhor Marcos Motta.

Secretário(a): Marcelo Assaife Lopes
Telefone(s): (61) 3303-3514
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14) COMISSÃO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL

Finalidade: Destinada a debater e propor soluções para promover o desenvolvimento nacional.
Ato do Presidente nº 14, de 2016
Número de membros: 22 titulares e 22 suplentes
PRESIDENTE: Senador Otto Alencar (PSD-BA)

Designação: 30/06/2016
Instalação: 06/07/2016
Prazo final: 22/12/2016

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT)
Senador Telmário Mota (PDT-RR)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(11,18)

(1)

2. Senador Pastor Valadares (PDT-RO)

(1)

(2,17)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

3. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(3)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

4. Senador Lasier Martins (PDT-RS)

(4,8)

Maioria (PMDB)
Senadora Kátia Abreu (PMDB-TO)

1. Senador Dário Berger (PMDB-SC)

Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

2.

Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

3.

Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

4.

Senador Eduardo Braga (PMDB-AM)

5.

(7)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)
Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

1. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

2. Senador José Aníbal (PSDB-SP)

Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

3. Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

4. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(5)

(6)
(20)

(22)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

1. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

2. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(16)

(9)

(19)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

1. Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

Senador Cidinho Santos (PR-MT)

2. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
Senador Magno Malta (PR-ES)

(12,13)

(14)

(15)
(21)

3.
4.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
Senador Otto Alencar (PSD-BA)

1. Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

Senador Roberto Muniz (PP-BA)

2. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(10)

Senador Wilder Morais (PP-GO)

3. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(10)

(10)

Notas:
*. O Ato do Presidente nº 14, de 30 de junho de 2016, designa os membros da Comissão, indicando os Senadores Acir Gurgacz, Armando Monteiro,
Cidinho Santos, Paulo Rocha, Dalírio Beber, Eduardo Lopes, Fernando Bezerra Coelho, Flexa Ribeiro, Gleisi Hoffmann, Kátia Abreu, Lindbergh
Farias, Otto Alencar, Paulo Bauer, Pedro Chaves, Roberto Muniz, Roberto Rocha, Simone Tebet, Tasso Jereissati, Valdir Raupp, Waldemir Moka e
Wilder Morais, indicando também o Senador Otto Alencar para ocupar o cargo de Presidente do Colegiado.
**. O Ato do Presidente nº 18, de 05 de julho de 2016, designa o Senador Eduardo Braga como membro da Comissão.
***. Em 06.07.2016, foi instalada a Comissão (Memorando nº 1/2016-CEDN).
1. Em 05.07.2016, o Senador Paulo Paim foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Paulo Rocha, que passa a compor a comissão como membro suplente (Of. 79/2016-GLBPRD).
2. Em 05.07.2016, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Of. 79/2016GLBPRD).
3. Em 05.07.2016, a Senadora Fátima Bezerra foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Of. 79/2016GLBPRD).
4. Em 05.07.2016, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Of. 79/2016GLBPRD).
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5. Em 06.07.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro suplente pelo Partido da Social Democracia Brasileira (Of. 45/2016-GLPSDB).
6. Em 06.07.2016, o Senador José Aníbal foi designado membro suplente pelo Partido da Social Democracia Brasileira (Of. 45/2016-GLPSDB).
7. Em 08.07.2016, o Senador Dário Berger foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 136/2016-GLPMDB).
8. Em 14.07.2016, o Senador Lasier Martins foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Cristovam Buarque (Of. 92/2016-GLBPRD).
9. Em 22.08.2016, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia (Memo. 52/2016-GLBSD).
10. Em 01.09.2016, os Senadores Ciro Nogueira, Gladson Cameli e Sérgio Petecão foram designados membros suplentes pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista (Of. 31/2016-BLDPRO).
11. Em 08.09.2016, o Senador Acir Gurgacz licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
649 a 651/2016.
12. Em 01.10.2016, vago em virtude de o Senador Eduardo Lopes não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Marcelo Crivella.
13. Em 04.10.2016, o Senador Marcelo Crivella foi designado membro titular pelo Bloco Moderador (Of. 58/2016-BLOMOD).
14. Em 05.10.2016, o Senador Magno Malta foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Pedro Chaves (Of.
60/2016-BLOMOD).
15. Em 05.10.2016, o Senador Pedro Chaves foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 61/2016-BLOMOD).
16. Em 26.09.2016, o Senador Roberto Rocha licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
720 e 721/2016, aprovados na sessão de 04.10.2016.
17. Em 19.10.2016, o Senador Pastor Valadares foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição
ao Senador Telmário Mota. (Of. 108/2016-GLPRD).
18. Em 19.10.2016, o Senador Telmário Mota foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz. (Of. 108/2016-GLPRD).
19. Em 08.11.2016, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Memo.
64/2016-GLBSD).
20. Em 23.11.2016, o Senador Antônio Anastasia foi designado membro suplente pelo Bloco Social Democrata (Memo. 78/2016-GLPSDB).
21. Em 29.11.2016, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 63/2016-BLOMOD).
22. Em 05.12.2016, o Senador Ataídes Oliveira foi designado membro suplente pela Liderança do PSDB (Of. 79/2016-GLPSDB).

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
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15) COMISSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
FEDERAL E REGULAMENTAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO

Finalidade: Destinada a consolidar a legislação federal e regulamentar dispositivos da Constituição
Federal
Ato do Presidente nº 16, de 2016
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
RELATOR:
Designação: 30/06/2016
Instalação: 06/07/2016
Prazo final: 22/12/2016

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT)
Senador José Pimentel (PT-CE)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)

1. Senador Jorge Viana (PT-AC)

(3)

(4)

2.

(2)

Maioria (PMDB)
Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

1.

Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

2.

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

1. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

2.

(5)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)
Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

1.

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)
Senador Fernando Collor (PTC-AL)

(1)

1.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

1.

Notas:
*. O Ato do Presidente nº 16, de 30 de junho de 2016, designa os membros da Comissão, indicando os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Ana
Amélia, Antônio Anastasia, Jorge Viana, Randolfe Rodrigues, Romero Jucá e Simone Tebet, e indicando também o Senador Romero Jucá para ocupar
o cargo de Presidente do Colegiado.
**. Em 06.07.2016, foi instalada a Comissão (Memo nº 1/2016-CECR)
1. Em 05.07.2016, o Presidente do Senado Federal designa o Senador Fernando Collor para compor a comissão (ATS nº 17/2016).
2. Em 05.07.2016, o Presidente do Senado Federal designa o Senador Paulo Rocha para compor a comissão (ATS nº 17/2016).
3. Em 06.07.2016, o Senador José Pimentel foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Jorge Viana, que passa a suplente (Of. 86/2016-GLBPRD)
4. Em 06.07.2016, o Senador Jorge Viana foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Of. 86/2016GLBPRD)
5. Em 07.07.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro suplente pelo Bloco Social Democrata (Of. 46/2016-GLPSDB).

Secretário(a): Eduardo do Lago de Sá - Guilherme Brandão (Adjunto)
Telefone(s): 61 - 3303 3511
E-mail: coceti@senado.leg.br
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16) COMISSÃO ESPECIAL PARA O
APRIMORAMENTO DO PACTO FEDERATIVO

Finalidade: Debater e propor soluções para o aprimoramento do pacto federativo
Ato do Presidente nº 15, de 2016
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes

PRESIDENTE: Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
RELATOR: Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Designação: 30/06/2016
Instalação: 06/07/2016
Prazo final: 22/12/2016

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT)
Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

1. Senador Telmário Mota (PDT-RR)

Senador Jorge Viana (PT-AC)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(1)

(2)
(2)

Maioria (PMDB)
Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

1. Senador Dário Berger (PMDB-SC)

Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

2.

Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(3)

3.

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)
Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

1. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

Senador José Aníbal (PSDB-SP)

2.

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

3.

(4)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

1.

Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

2.

Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

3.

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

1.

Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

2.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

1.

Senador Omar Aziz (PSD-AM)

2.

Notas:
*. O Ato do Presidente nº 15, de 30 de junho de 2016, designa os membros da Comissão, indicando os Senadores Ana Amélia, Antonio Anastasia,
Cristovam Buarque, Eduardo Amorim, Fernando Bezerra Coelho, Garibaldi Alves Filho, José Aníbal, Lindbergh Farias, Lúcia Vânia, Omar Aziz,
Paulo Paim, Pedro Chaves, Ronaldo Caiado, Valdir Raupp e Waldemir Moka, indicando também os Senadores Fernando Bezerra Coelho e Antonio
Anastasia, para, respectivamente, ocupar os cargos de Presidente e Relator-Geral do Colegiado.
**. Em 06.07.2016, foi instalada a Comissão (Memorando nº 1/2016-CEAPF).
1. Em 06.07.2016, o Senador Jorge Viana foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 85/2016-GLBPRD).
2. Em 06.07.2016, os Senadores Telmário Mota e Gleisi Hoffmann foram designados membros suplentes pelo Bloco Parlamentar da Resistência
Democrática (Of. 85/2016-GLBPRD)
3. Em 08.07.2016, o Senador Dário Berger foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 136/2016-GLPMDB).
4. Em 13.07.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro suplente pelo Bloco Social Democrata (Of. 49/2016-GLPSDB).

Secretário(a): Leandro Bueno e Donaldo Portela (Adjunto)
Telefone(s): 61 - 3303 3508
E-mail: coceti@senado.leg.br
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17) COMISSÃO DE JURISTAS DA DESBUROCRATIZAÇÃO

Finalidade: Apresentar, no prazo de 180 dias, anteprojetos de Lei destinados a desburocratizar a
Administração Pública Brasileira, melhorar a relação com as empresas, o trato com o cidadãos e
promover a revisão do processo administrativo e judicial de execução fiscal.
Ato da Comissão Diretora nº 13, de 2015
Número de membros: 20
PRESIDENTE: Mauro Campbell Marques
VICE-PRESIDENTE: João Geraldo Piquet Carneiro
RELATOR: José Antonio Dias Toffoli

MEMBROS

Leitura: 19/08/2015
Instalação: 02/09/2015
Prazo final: 11/04/2016
Prazo final prorrogado: 31/12/2016

Mauro Campbell Marques
José Antonio Dias Toffoli
Paulo Rabello de Castro
João Geraldo Piquet Carneiro
Ives Gandra Martins
Otavio Luiz Rodrigues Junior
Aristóteles de Queiroz Camara
Mary Elbe Queiroz
Eumar Roberto Novacki
Gabriel Rizza Ferraz
Antonio Helder Medeiros Rebouças
Daniel Vieira Bogéa Soares
Luciana Leal Brayner
Marcello Augusto Diniz Cerqueira
Everardo de Almeida Maciel
Eduardo Maneira
Heleno Taveira Torres
Paulo Ricardo de Souza Cardoso
Cleide Regina Furlani Pompermaier
Leonardo Carneiro da Cunha
Notas:
*. O Ato da Comissão Diretora nº 13, de 20 de agosto de 2015, fixa em 10 o número de membros da Comissão, indicando os Senhores Mauro
Campbell Marques, Paulo Rabello de Castro, João Geraldo Piquet Carneiro, Mauro Roberto Gomes de Mattos, Ives Gandra Martins, Otavio Luiz
Rodrigues Junior, Aristóteles de Queiroz Camara, Mary Elbe Queiroz, Eumar Roberto Novacki, Gabriel Rizza Ferraz.
**. O Ato do Presidente nº 28, de 1º de setembro de 2015, fixa em 16 o número de membros da Comissão, indicando os senhores Mauro Campbell
Marques, José Antonio Dias Toffoli, Paulo Rabello de Castro, João Geraldo Piquet Carneiro, Mauro Roberto Gomes de Mattos, Ives Gandra Martins,
Otavio Luiz Rodrigues Junior, Aristóteles de Queiroz Camara, Mary Elbe Queiroz, Eumar Roberto Novacki, Gabriel Rizza Ferraz, Antonio Helder
Medeiros Rebouças, Daniel Vieira Bogéa Soares, Luciana Leal Brayner, Marcello Augusto Diniz Cerqueira e Everardo de Almeida Maciel para
compor o colegiado. Indicando ainda os Senhores Mauro Campbell Marques, João Geraldo Piquet Carneiro e José Antonio Dias Toffoli como,
respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Relator do colegiado.
***. O Ato do Presidente nº 26, de 1º de setembro de 2015, fixa em 14 o número de membros da Comissão, indicando os senhores Antônio Helder
Medeiros Rebouças, Daniel Vieira Bogéa Soares, Luciana Leal Brayner e Marcello Augusto Diniz Cerqueira para compor o Colegiado.
****. O Ato do Presidente nº 31, de 14 de setembro de 2015, fixa em 17 o número de membros da Comissão, indicando o Senhor Ricardo Vital de
Almeida para compor o Colegiado.
*****. O Ato do Presidente nº 37, de 6 de outubro de 2015, fixa em 20 o número de membros da Comissão, indicando os Senhores Leandro Paulsen,
Heleno Taveira Torres e Paulo Ricardo de Souza Cardoso para compor o Colegiado; o Ato altera, ainda, a finalidade da Comissão, para acrescentar a
promoção da revisão do processo administrativo e judicial de execução fiscal.
******. O Ato do Presidente nº 46, de 15 de dezembro de 2015, altera o Ato da Comissão Diretora nº 13, de 2015, indicando o Senhor Eduardo
Maneira para compor o Colegiado.
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*******. O Ato do Presidente nº 7, de 5 de abril de 2016, altera o Ato da Comissão Diretora nº 13, de 2015, retirando da composição da Comissão
Mauro Roberto Gomes de Mattos e Laendro Paulsen; e indicando Cleide Regina Furlani Pompermaier e Leonardo Carneiro da Cunha. O Ato ainda
prorroga o prazo de funcionamento da Comissão para 31/12/2016.

Secretário(a): Donaldo Portela Rodrigues
Telefone(s): 33033501
E-mail: coceti@senado.gov.br
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18) COMISSÃO ESPECIAL DO EXTRATETO

Finalidade: Destinada a analisar a efetividade do limite remuneratório imposto pelo teto constitucional
aos agentes públicos e vedar a vinculação remuneratória automática entre subsídios.
(Ato do Presidente nº 24, de 2016)
Número de membros: 10
PRESIDENTE: Senador Otto Alencar (PSD-BA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
RELATORA: Senadora Kátia Abreu (PMDB-TO)
MEMBROS
VAGO
Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Senadora Kátia Abreu (PMDB-TO)
Senador Reguffe (S/Partido-DF)
Senador Roberto Requião (PMDB-PR)
Senador José Pimentel (PT-CE)
Senador Magno Malta (PR-ES)
Senador Lasier Martins (PDT-RS)
Senador José Aníbal (PSDB-SP)
VAGO

(1)

(1)

Notas:
*. O Ato do Presidente nº 24, de 2016, fixa em 8 o quantitativo de membros da Comissão e indica os Senadores Otto Alencar, Antonio Anastasia,
Kátia Abreu, Reguffe, Roberto Requião, José Pimentel, Magno Malta e Lasier Martins, indicando também os Senadores Otto Alencar, Antonio
Anastasia e Kátia Abreu, para, respectivamente, ocupar os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Relatora do Colegiado.
1. Em 17.11.2016, o Ato do Presidente nº 25, de 2016, fixa em 10 o quantitativo de membros e indica os Senadores José Aníbal e Eduardo Amorim
para compor a Comissão.

Secretário(a): Donaldo Portela e Eduardo Bruno de Sá (Adjunto)
Telefone(s): 33033501
E-mail: coceti@senado.leg.br

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

1392

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1)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 Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT) (10)

Senador Humberto Costa (PT-PE) (1)
Senador Telmário Mota (PDT-RR) (1)
Senadora Regina Sousa (PT-PI) (1)

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
VAGO (6)
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

1. Senadora Ângela Portela (PT-RR)
2.

(1)

Maioria (PMDB)
1.
2.

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (3)
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(4,9)

1. Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
2.

(3)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)

Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(2)

(5)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(7,8)

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).
2. Em 05.08.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Fernando Collor, que deixa de compor a Comissão (Of. 54/2015-BLUFOR).
3. Em 06.08.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Antonio
Anastasia, que passa a compor a Comissão como membro suplente (Of. 155/2015-GLPSDB).
4. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
5. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
6. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
7. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
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8. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
9. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
10. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
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2)CPI DO FUTEBOL - 2015

Finalidade: Investigar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Comitê Organizador Local da
Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 (COL), no prazo de 180 dias.
Requerimento nº 616, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Romário (PSB-RJ) (3)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

(6)

Leitura: 28/05/2015
Designação: 07/07/2015
Instalação: 14/07/2015
Prazo final: 22/12/2015
Prazo final prorrogado: 22/12/2016

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT) (22)

Senador Gladson Cameli (PP-AC) (13)
Senador Zeze Perrella (PTB-MG)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI) (2)
Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
Senador Romero Jucá (PMDB-RR) (16,17)
Senador Omar Aziz (PSD-AM)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)
2. Senador Telmário Mota (PDT-RR)

(2,13)
(9,11,20)

(1,15,19,21)

Maioria (PMDB)
(7)

1. Senador Hélio José (PMDB-DF)
2. Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)

Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
(5)

1. VAGO

(8)

(12,18)

(10)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)

Senador Romário (PSB-RJ)

1. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)

Senador Fernando Collor (PTC-AL)

(4,23)

(14)

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, 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).
****. 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 11.11.2015, foi lido o Requerimento nº 1.288, de 2015., que prorroga o prazo da comissão por 180 dias.
*******. Em 05.07.2016, foi lido o Requerimento nº 517, de 2016, que prorroga o prazo da comissão por 180 dias.
1. Em 08.07.2015, o Senador Donizeti Nogueira foi designado membro titular 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).
5. Em 06.08.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Alvaro Dias,
que deixa de compor a Comissão (Of. 154/2015-GLPSDB).
6. Em 11.08.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Bauer Vice-Presidente deste colegiado (Memo. 3/2015-CPIDFDQ).
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7. Em 01.09.2015, o Senador João Alberto Souza foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria, em substituição ao Senador
Eunício Oliveira, que deixa de compor a Comissão (Of. 233/2015-GLPMDB).
8. Em 02.09.2015, o Senador Eunício Oliveira foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Maioria (Of. 235/2015-GLPMDB).
9. Em 24.09.2015, o Senador Lasier Martins foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 121/2015-GLDBAG).
10. Em 30.09.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of.
180/2015-GLDPSDB).
11. Em 15.10.2015, vago em virtude de o Senador Lasier Martins ter deixado de compor a Comissão (Of. nº 133/2015-GLDBAG).
12. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
13. Em 08.03.2016, o Senador Gladson Cameli foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao
Senador Humberto Costa, que passa a compor a Comissão como suplente (Of. nº 015/2016-GLDBAG).
14. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
15. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
16. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
17. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi confirmado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 87/2016-GLPMDB).
18. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
19. Em 08.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo cedeu vaga de titular ao Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia na comissão (Of. 43/2016GLDBAG).
20. Em 08.06.2016, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 44/2016-GLDBAG).
21. Em 14.06.2016, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em vaga cedida
pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 35/2016-BLSDEM).
22. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
23. Em 26.09.2016, o Senador Roberto Rocha licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
720 e 721/2016, aprovados na sessão de 04.10.2016.

Secretário(a): Leandro Cunha Bueno - Adjunto - Donaldo Portela Rodrigues
Telefone(s): 061 33033508/3501
E-mail: coceti@senado.leg.br
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3)CPI DAS BARRAGENS

Finalidade: Apurar e analisar possíveis irregularidades na fiscalização e manutenção das barragens da
Samarco Mineradora S.A., no Município de Marina/MG, bem como para investigar responsabilidades
pelo desastre ambiental causado pelo rompimento dessas barragens, ocorrido no dia 5 de novembro de
2015, além de averiguar a situação atual de outros locais de mineração em que haja risco de desastres
semelhantes.
Requerimento nº 1.343, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT) (4)

Leitura: 24/11/2015

1.
2.

Maioria (PMDB)
1.

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM, PV)

(1,3)

1.

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB, PTC)

(2)

1.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB, REDE)
1.

Notas:
1. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
2. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
3. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
4. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
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COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes

PRESIDENTE: Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) (6,23,26)
VICE-PRESIDENTE: Senador Raimundo Lira (PMDB-PB) (6)
TITULARES
Suplentes
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (3,55)
Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Senador Humberto Costa (PT-PE)

1. Senador José Pimentel (PT-CE)
2. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(25,36,46)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

3. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

Senador Jorge Viana (PT-AC)

4. Senador Roberto Muniz (PP-BA)

(49,53)

Senador Lasier Martins (PDT-RS)

(10,16,24,27)
(46,52,54)

5. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(24,62)

Senador Telmário Mota (PDT-RR)

6. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

Senador Benedito de Lira (PP-AL)

7. Senador Wilder Morais (PP-GO)

Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

8. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

(5)

(53,64)
(19)

Maioria (PMDB)
Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

(40,48)

Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)
2. Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)

Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

3.

Senador Eduardo Braga (PMDB-AM)

(32,44)

VAGO

(58)

4. Senador José Medeiros (PSD-MT)

(7,31)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

5. Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

(9)

Senador Roberto Requião (PMDB-PR)

6. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

(11)

Senador Omar Aziz (PSD-AM)

7. Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

Senadora Kátia Abreu (PMDB-TO)

(12,37)

8. Senador Hélio José (PMDB-DF)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador José Agripino (DEM-RN)
VAGO

(13)

(8,14,21,50)

1. Senador José Aníbal (PSDB-SP)

(38,43)

2. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(17,28,34,45,59)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

3. Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

Senador Alvaro Dias (PV-PR)

4. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(1)

Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(15)

5. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(2,18,20,28)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(22)

Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

2. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

3. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

(33,35)

1. Senador Pedro Chaves (PSC-MS)
2. Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

(56,57)

(29)

(30)

(47,51,60,61)

Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(63)

3. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(41)

(4,39,42)

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).
17. Em 30.09.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Wilder Morais, que deixou de compor a Comissão (Of. 109/2015-GLDEM).
18. Em 30.09.2015, vago em virtude de o Senador Davi Alcolumbre ter sido designado membro titular da comissão, pelo Bloco Parlamentar da
Oposição (of. 109/2015-GLDEM).
19. Em 07.10.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao
Senador Gladson Cameli (Of. 130/2015-GLDBAG).
20. Em 08.12.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 121/2015-GLDEM).
21. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
22. Em 17.02.2016, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição ao
Senador Antônio Carlos Valadares (Of. 005/2016-GLBSD).
23. Em 01.03.2016, o Senador Delcídio do Amaral deixou de ocupar a Presidência da Comissão (Ofício SDA nº 003/2016).
24. Em 01.03.2016, o Senador Acir Gurgacz deixou de atuar como suplente, por ter sido designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo,
em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Reguffe (Of. nº 013/2016-GLDBAG).
25. Em 01.03.2016, o Senador Donizetti Nogueira foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Delcídio do Amaral (Of. 2/2016-GLDBAG).
26. Em 07.03.2016, a Comissão reunida elegeu a Senadora Gleisi Hoffmann Presidenta deste colegiado (Of. nº 12/2016/CAE).
27. Em 22.03.2016, a Senadora Regina Sousa foi designada membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 22/2016-GLDBAG).
28. Em 22.03.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Davi
Alcolumbre, que passa a compor a Comissão como membro suplente (Of. 15/2016-GLDEM).
29. Em 06.04.2016, o Senador Antônio Carlos Valadares foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição ao
Senador José Medeiros (Memo. 16/2016-BLSDEM).
30. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
31. Em 14.04.2016, o Senador José Medeiros foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 053/2016-GLPMDB).
32. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
33. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
34. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
35. Em 10.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Douglas Cintra (Of. 17/2016-BLOMOD).
36. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
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37. Em 13.05.2016, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro titular pelo bloco da Maioria (Of. 068/2016-GLPMDB).
38. Em 13.05.2016, o Senador José Serra foi nomeado Ministro de Estado das Relações Exteriores (DOU 13/05/2016, Seção 2, p. 2).
39. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
40. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
41. Em 17.05.2016, o Senador Pedro Chaves foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Eduardo Amorim (Of. 23/2016-BLOMOD).
42. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
43. Em 18.05.2016, o Senador José Aníbal foi designado membro suplente, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, em substituição ao
Senador José Serra (Of. 28/2016-GLPSDB)
44. Em 19.05.2016, o Senador Eduardo Braga foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 74/2016-GLPMDB)
45. Em 27.05.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 29/2016-GLDEM)
46. Em 01.06.2016, o Senador Humberto Costa foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo , deixando de ocupar o cargo de
suplente na comissão (Of. 36/20156-GLDBAG)
47. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
48. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi confirmado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 81/2016-GLPMDB)
49. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
50. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
51. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD).
52. Em 08.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de suplente para o Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 47/2016-GLDBAG).
53. Em 09.06.2016, o Senador Jorge Viana foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo em substituição ao Senador Walter
Pinheiro, deixando de ocupar o cargo de suplente na comissão (Of. 48/20156-GLDBAG)
54. Em 13.06.2016, o Senador Roberto Muniz foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em vaga cedida pelo
Bloco de Apoio ao Governo (Memo. nº 17/2016-BLDPRO).
55. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
56. Em 28.06.2016, o Senador Fernando Collor foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Wellington Fagundes
(Of. 42/2016-BLOMOD)
57. Em 06.07.2016, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Fernando Collor
(Of. 43/2016-BLOMOD)
58. Em 12.07.2016, o Senador José Maranhão declinou da sua indicação como suplente do Bloco da Maioria na Comissão (Of. 137/2016-GLPMDB)
59. Em 22.08.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Of. 002/2016-GSMALV).
60. Em 01.10.2016, vago em virtude de o Senador Eduardo Lopes não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Marcelo Crivella.
61. Em 04.10.2016, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular pelo Bloco Moderador (Of. 54/2016-BLOMOD).
62. Em 04.10.2016, o Senador Lasier Martins foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Of. 102/2016-GLBPRD).
63. Em 26.09.2016, o Senador Roberto Rocha licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
720 e 721/2016, aprovados na sessão de 04.10.2016.
64. Em 21.11.2016, a Senadora Fátima Bezerra foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Of. 110/2016GLBPRD).

Secretário(a): Camila Moraes Bittar
Reuniões: Terças-Feiras 10:00 horas 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): Camila Moraes Bittar
Telefone(s): 61 33033516
Fax: 61 33034544
E-mail: cae@senado.leg.br
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1.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL

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
PRESIDENTE: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(2)

Instalação: 16/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Maioria (PMDB)
Senador Roberto Requião (PMDB-PR)

1. Senador Hélio José (PMDB-DF)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Wilder Morais (PP-GO)

(1)

(3)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
VAGO

1.

(4,5)

Notas:
1. Em 1º.09.2015, o Senador Hélio José foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 129/2015-CAE).
2. Em 16.09.2015, a Subcomissão reunida elegeu o Senador Lindbergh Farias Presidente deste Colegiado (Of. 152/2015-CAE).
3. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
4. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD)
5. Em 01.10.2016, vago em virtude de o Senador Eduardo Lopes não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Marcelo Crivella.
*. Em 18.08.2015, foi lido o ofício 110/2015-CAE, que indica os senadores Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann, Roberto Requião, Wilder Morais,
Vanessa Grazziotin, Lídice da Mata e Marcelo Crivella para comporem o colegiado.

Secretário(a): Camila Moraes Bittar
Telefone(s): 61 33033516
Fax: 61 33034344
E-mail: cae@senado.leg.br
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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): Camila Moraes Bittar
Telefone(s): 61 33033516
Fax: 61 33034344
E-mail: cae@senado.leg.br
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1.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA TRATAR DOS TEMAS
ESTRUTURAIS E DE LONGO PRAZO DA ECONOMIA BRASILEIRA

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): Camila Moraes Bittar
Telefone(s): 61 33033516
Fax: 61 33034344
E-mail: cae@senado.leg.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)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (7,19,34)

(7)

TITULARES
Suplentes
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (4,33)
Senador Humberto Costa (PT-PE)

1. Senador Pastor Valadares (PDT-RO)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Senador Paulo Paim (PT-RS)

(11,21,37)

3. Senador José Pimentel (PT-CE)

(11)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

4. Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)

Senadora Ângela Portela (PT-RR)

5. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

Senadora Ana Amélia (PP-RS)

6. Senador Wilder Morais (PP-GO)

(30)

(40)

Maioria (PMDB)
Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

1. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

2. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

(10)

Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

3. Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

Senador Dário Berger (PMDB-SC)

4. Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

Senador Edison Lobão (PMDB-MA)

(6)

Senador Otto Alencar (PSD-BA)

5. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

VAGO

(20)

(16,31)

1. Senador Deca (PSDB-PB)

(14,15,23,27,35)

(6,10)
(12)

6. Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
VAGO

(25,26,28)

(17,36)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(5,8)

Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

(13)

3. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(41)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(13)

4.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

2. Senador Romário (PSB-RJ)

(9,18)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

(29,32,38,39)

Senador Elmano Férrer (PTB-PI)
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(9)

(1,22)

1. Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

(2,3)

2. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
(3)

(1)

(24)

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).
14. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
15. Em 17.11.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves (Of. 118/2015-GLDEM).
16. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
17. Em 16.02.2016, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Wilder Morais (Of. 004/2016-GLDEM).
18. Em 17.02.2016, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição ao
Senador Roberto Rocha (Of. 004/2016-GLBSD).
19. Em 24.02.2016, a Comissão reunida elegeu o Senador Ricardo Franco Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 032/2016-PRESIDÊNCIA/CAS).
20. Em 24.02.2016, o Senador Eunício Oliveira foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 019/2016-GLPMDB).
21. Em 09.03.2016, o Senador Acir Gurgacz foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 018/2016-GLDBAG).
22. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
23. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
24. Em 10.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo
Senador Douglas Cintra (Of. 17/2016-BLOMOD).
25. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
26. Em 19.05.2016, o Senador Wirlande da Luz foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Romero Jucá (Of. 72/2016-GLPMDB).
27. Em 27.05.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 30/2016-GLDEM).
28. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Wirlande da Luz (Of. 82/2016-GLPMDB)
29. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
30. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
31. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
32. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD).
33. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
34. Em 22.08.2016, a vice presidência fica vaga em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular,
Senadora Maria do Carmo Alves (Of. 002/2016-GSMALV).
35. Em 22.08.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Of. 002/2016-GSMALV).
36. Em 14.09.2016, o Senador Deca foi designado membro suplente pelo Bloco Social Democrata (Of. 65/2016-GLPSDB).
37. Em 21.09.2016, o Senador Pastor Valadares foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Of. 98/2016-GLBPRD).
38. Em 01.10.2016, vago em virtude de o Senador Eduardo Lopes não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Marcelo Crivella.
39. Em 04.10.2016, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular pelo Bloco Moderador (Of. 54/2016-BLOMOD).
40. Em 07.11.2016, o Senador Wilder Morais foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Benedito de Lira (Memo. 39/2016-BLPRO).
41. Em 11.11.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Social Democrata (Ofício nº 75/2016GLPSDB).

Secretário(a): Patricia de Lurdes Motta de Oliveira e Oliveira
Reuniões: Quartas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 33034608
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 Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (3,51)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(8)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

2. Senador Lasier Martins (PDT-RS)

Senador José Pimentel (PT-CE)

3. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

4. Senadora Ângela Portela (PT-RR)

Senador Humberto Costa (PT-PE)

(47,50,53)
(9,28,57,58)

5. Senador Zeze Perrella (PTB-MG)

Senador Telmário Mota (PDT-RR)

6. Senador Paulo Paim (PT-RS)

(57)

Senador Benedito de Lira (PP-AL)

7. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

8. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(25,29)

Maioria (PMDB)
Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)

(52,55)

Senador Edison Lobão (PMDB-MA)
Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

2. Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)
(32,36,66)

Senador Eduardo Braga (PMDB-AM)

(42,44)

Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

(33,62,69)

3. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
4. Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

(11,15,65,68)

Senador José Maranhão (PMDB-PB)

(70)

6. Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
7. Senador Hélio José (PMDB-DF)

(31,37)

8. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador José Agripino (DEM-RN)

(13)

(7,30,48)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Senador Aécio Neves (PSDB-MG)

(10,16)

2. Senador Alvaro Dias (PV-PR)

(10,16)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(6)

5. Senador Dário Berger (PMDB-SC)
(6)

Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

1. Senador Roberto Requião (PMDB-PR)

(1,12,17,32)

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

3. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
4. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(26,27,39,45,56,63,64)

5. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(2,24)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

2. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(61,67)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

3.

VAGO

(34,54,67)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)
Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

(14,22)

(35)

1. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
(46,49,59,60)

Senador Magno Malta (PR-ES)

2. Senador Cidinho Santos (PR-MT)
3. Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

(20,21,38,40)

(18,19,41,43)
(23)

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).
20. Em 18.08.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Douglas Cintra, que deixou de compor a Comissão (Of. 059/2015-BLUFOR).
21. Em 02.09.2015, o Senador Douglas Cintra foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Fernando Collor, que deixou de compor a Comissão (Of. 65/2015-BLUFOR).
22. Em 09.09.2015, o Senador João Capiberibe foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição à Senadora
Marta Suplicy, que deixa de compor a Comissão (Of. 80/2015-BLSDEM).
23. Em 30.09.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Elmano Férrer, que deixa de compor a Comissão (Of. 68/2015-BLUFOR).
24. Em 30.09.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Wilder Morais, que deixou de compor a Comissão (Of. 105/2015-GLDEM).
25. Em 20.10.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em substituição ao
Senador Ciro Nogueira, que deixou de compor a Comissão (Of. 8/2015-GLDPP).
26. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
27. Em 17.11.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves (Of. 118/2015-GLDEM).
28. Em 08.12.2015, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Delcídio
do Amaral (Of. 140/2015-GLDBAG).
29. Torna-se sem efeito a indicação apresentada nos termos do Ofício nº 008/2015-GLDPP.
30. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
31. Em 1º.03.2016, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria, em substituição ao Senador Sérgio Petecão (Of.
024/2016-GLPMDB).
32. Em 1º.03.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular pelo Bloco da Oposição, em substituição ao Senador José Serra, deixando
de ocupar vaga de titular pelo Bloco da Maioria (Of. 009/2016-GLPSDB).
33. Em 09.03.2016, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em substituição ao Senador Omar Aziz (Memo.
4/2016-GLPSD).
34. Em 05.04.2016, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição ao Senador José
Medeiros (Memo. 13/2016-BLSDEM).
35. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
36. Em 14.04.2016, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 050/2016-GLPMDB).
37. Em 04.05.2016, o Senador Hélio José foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 58/2016-GLPMDB).
38. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
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39. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
40. Em 10.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo
Senador Douglas Cintra (Of. 17/2016-BLOMOD).
41. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
42. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
43. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
44. Em 19.05.2016, o Senador Eduardo Braga foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Romero Jucá (Of. 75/2016-GLPMDB).
45. Em 27.05.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 27/2016-GLDEM).
46. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
47. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
48. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
49. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD).
50. Em 08.06.2016, vago em virtude da cessão da vaga de suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo ao Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
(Of. 39/2016-GLDBAG).
51. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
52. Em 29.06.2016, o Senador Romero Jucá foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Eunício Oliveira, que deixa de compor a Comissão (Of. 127/2016-GLPMDB).
53. Em 29.06.2016, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente, em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
(Memo. nº 39/2016-GLBSD).
54. Em 29.06.2016, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em vaga anteriormente ocupada
pela Senadora Lídice da Mata (Memo. nº 39/2016-GLBSD).
55. Em 12.07.2016, o Senador Eunício Oliveira foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Romero Jucá, que deixa de compor a Comissão (Of. 132/2016-GLPMDB).
56. Em 22.08.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Of. 002/2016-GSMALV).
57. Em 13.09.2016, o Senador Telmário Mota foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Of. nº 94/2016-GLBPRD).
58. Em 13.09.2016, o Senador Lasier Martins foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Telmário Mota (Of. nº 94/2016-GLBPRD).
59. Em 01.10.2016, vago em virtude de o Senador Eduardo Lopes não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Marcelo Crivella.
60. Em 04.10.2016, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular pelo Bloco Moderador (Of. 54/2016-BLOMOD).
61. Em 26.09.2016, o Senador Roberto Rocha licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
720 e 721/2016, aprovados na sessão de 04.10.2016.
62. Em 18.10.2016, o Senador Romero Jucá foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em substituição ao Senador Sérgio Petecão (Of. nº
168/2016-GLPMDB).
63. Em 19.10.2016, o Partido Democratas cede a vaga de suplente ao Partido Social Democrático (Of. nº 52/2016-GLDEM).
64. Em 19.10.2016, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro suplente pelo Partido Social Democrático, em vaga cedida pelo Partido
Democratas (Memo. nº 33/2016-GLPSD).
65. Em 09.11.2016, o Senador Waldemir Moka foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em substituição ao Senador Jader Barbalho (Of.
nº 182/2016-GLPMDB).
66. Em 09.11.2016, o Senador Romero Jucá foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em substituição à Senadora Marta Suplicy (Of. nº
181/2016-GLPMDB).
67. Em 09.11.2016, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular, em substituição ao Senador Roberto Rocha, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática (Memo. nº 65/2016-GLBSD).
68. Em 30.11.2016, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro titular, em substituição ao Senador Waldemir Moka, pelo Bloco da Maioria (Of.
nº 189/2016-GLPMDB).
69. Em 30.11.2016, o Senador Waldemir Moka foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. nº 189/2016-GLPMDB).
70. Em 1º.12.2016, o Senador Jader Barbalho foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. nº 190/2016-GLPMDB).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
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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
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E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA

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 Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (2,32)
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

1.

Senadora Ângela Portela (PT-RR)

2. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

VAGO

3.

(21)

VAGO
VAGO

(8)

(4)

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

4. Senador Roberto Muniz (PP-BA)

Senador Lasier Martins (PDT-RS)

5. Senador Telmário Mota (PDT-RR)

Senador Paulo Paim (PT-RS)

(28,30,31)

6. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

Senador Wilder Morais (PP-GO)

(11)

7. Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

(5)

8. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

Senador Gladson Cameli (PP-AC)

Maioria (PMDB)
Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
VAGO

1. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
2. Senador Roberto Requião (PMDB-PR)

(18,24,27)

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

3. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

4. Senador Hélio José (PMDB-DF)

Senador Otto Alencar (PSD-BA)

5. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

Senador Dário Berger (PMDB-SC)

(3)

Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

(7)

(9)

6.
7.
8.

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
VAGO

(16,29)

1. Senador Pinto Itamaraty (PSDB-MA)

(14,15,20,26,33)

Senador José Agripino (DEM-RN)

(12,13)

Senador Alvaro Dias (PV-PR)

(13,35)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
3. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

4. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

5.

(6,10)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

Senador Romário (PSB-RJ)

2. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

(34)

3. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )

(17)

Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(22,23)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

Senador Zeze Perrella (PTB-MG)

(36)

2.

Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

(19,25)

3.

(36)

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).
11. Em 23.09.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Ivo Cassol
(Of. 117/2015-GLDBAG).
12. Em 23.09.2015, vago em virtude de o Senador Wilder Morais ter sido designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 117/2015GLDBAG).
13. Em 30.09.2015, o Senador José Agripino foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, deixando de ocupar a vaga de
suplente na comissão (Of. 107/2015-GLDEM).
14. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
15. Em 17.11.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves (Of. 118/2015-GLDEM).
16. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
17. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
18. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
19. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
20. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
21. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
22. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
23. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
24. Em 19.05.2016, o Senador Wirlande da Luz foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 70/2016-GLPMDB).
25. Em 23.05.2016, o Senador Pedro Chaves foi designado membro titular pelo Bloco Moderador (Of. 27/2016-BLOMOD).
26. Em 27.05.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 35/2016-GLDEM)
27. Em 27.05.2016, vago em virtude de o Senador Wirlande da Luz não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Romero Jucá
(Memo. s/n/2016-GSRJ)
28. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
29. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
30. Em 13.06.2016, vago em virtude da cessão da vaga ocupada pelo Senador Walter Pinheiro pelo Bloco de Apoio ao Governo ao Bloco Parlamentar
Democracia Progessista (Of. 51/2016-GLDBAG)
31. Em 14.06.2016, o Senador Roberto Muniz foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em vaga cedida pelo
Bloco de Apoio ao Governo (Memo. 18/2016-BLDPRO).
32. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
33. Em 22.08.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Of. 002/2016-GSMALV).
34. Em 26.09.2016, o Senador Roberto Rocha licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
720 e 721/2016, aprovados na sessão de 04.10.2016.
35. Em 06.10.2016, o Senador Pinto Itamaraty foi designado membro suplente pelo Bloco Social Democrata (Of. 67/2016-GLPSDB).
36. Em 30.11.2016, o Senador Zezé Perrella foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Eduardo Amorim que
passa a integrar a Comissão como membro suplente (Of. 64/2016-BLOMOD).

Secretário(a): Willy da Cruz Moura
Reuniões: Terças-Feiras 11:00 horas Telefone(s): 61 33033498
E-mail: ce@senado.leg.br
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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): Willy da Cruz Moura
Telefone(s): 61 33033498
E-mail: ce@senado.leg.br
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4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO

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): Willy da Cruz Souza
Telefone(s): 33033498
E-mail: ce@senado.leg.br
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4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESPORTOS

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): Willy da Cruz Souza
Telefone(s): 61 33033498
E-mail: ce@senado.leg.br
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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 Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (2,29)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

2. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(20,31)

3. Senador Telmário Mota (PDT-RR)

(13)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)

4. Senadora Ângela Portela (PT-RR)

Senador Ivo Cassol (PP-RO)

5. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

(7,13,15)
(5,14,33)
(3)

Maioria (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

(9)

Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador José Medeiros (PSD-MT)

(17)

Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

(24,26,27)

2. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

(22,32)

3. Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

(10,32)

4. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
5. Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )

(6,18,32)

(32)

(8,12,28)

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

1. Senador Alvaro Dias (PV-PR)

Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

2. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

3. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Senador João Capiberibe (PSB-AP)

2. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )

(30)

(16)

Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

2. Senador Fernando Collor (PTC-AL)

(19,25)

(4,21,23)
(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).
12. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
13. Em 01.03.2016, o Senador Acir Gurgacz deixou de atuar como suplente, por ter sido designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo,
em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Reguffe (Of. 14/2016-GLDBAG).
14. Em 29.03.2016, o Senador Delcidio do Amaral deixa de compor a Comissão pelo Bloco de Apoio ao Governo (Ofícios nºs 25 a 29/2016GLDBAG).
15. Em 30.03.2016, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 30/2016-GLDBAG).
16. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
17. Em 14.04.2016, o Senador José Medeiros foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 052/2016-GLPMDB).
18. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
19. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
20. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
21. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
22. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
23. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
24. Em 19.05.2016, o Senador Wirlande da Luz foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 71/2016-GLPMDB)
25. Em 23.05.2016, o Senador Pedro Chaves foi designado membro titular pelo Bloco Moderador (Of. 27/2016-BLOMOD).
26. Em 27.05.2016, vago em virtude de o Senador Wirlande da Luz não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Romero Jucá
(Memo. s/n/2016-GSRJ)
27. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Wirlande da Luz (Of. 84/2016-GLPMDB)
28. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
29. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
30. Em 26.09.2016, o Senador Roberto Rocha licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
720 e 721/2016, aprovados na sessão de 04.10.2016.
31. Em 29.11.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Of. 111/2016GLDBAG).
32. Em 29.11.2016, os Senadores Raimundo Lira, Simone Tebet, Garibaldi Alves Filho e Waldemir Moka foram designados membros suplentes pelo
Bloco da Maioria (Of. 188/2016-GLPMDB).
33. Em 1º.12.2016, a Senadora Ângela Portela foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Of. 112/2016GLPRD).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Reuniões: Terças-Feiras 9:30 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 Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1.

Senador Reguffe (S/Partido-DF)

2.

Maioria (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

1.

Senadora Sandra Braga (PMDB-AM)

2.

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

(2)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

(1,3)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

1.

Notas:
1. Em 12.05.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia (Mem. 30/2015-CMA).
2. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
3. Em 26.09.2016, o Senador Roberto Rocha licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
720 e 721/2016, aprovados na sessão de 04.10.2016.
*. 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 Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Donizeti Nogueira (PT-TO)

1. Senador Delcídio do Amaral (S/Partido-MS)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

2.

Senador Ivo Cassol (PP-RO)

3.

Maioria (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

1.

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

2.

VAGO

3.

(1)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(2)

1. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1.

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

1.

Notas:
1. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
2. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
*. 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 (S/Partido-MS)
RELATOR: Senador Paulo Rocha (PT-PA) (2)

(2)

Designação: 15/04/2015
Instalação: 13/05/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
VAGO

1. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(5,8)

(1,5)

Maioria (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(4)

(6,7)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

(3)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
VAGO

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(9)

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).
6. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
7. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
8. Em 29.06.2016, vago em virtude de o Senador Delcídio do Amaral não exercer mais o mandato (Memo. nº 30/2016/CMA).
9. Em 29.06.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato (Memo. nº 30/2016/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
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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 Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Telmário Mota (PDT-RR)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(3)

(4)

Maioria (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Senador José Medeiros (PSD-MT)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(2)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(6)

(5)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

1.

VAGO

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).
2. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
3. Em 31.05.2016, o Senador Telmário Mota foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao
Senador Ivo Cassol, que deixou de compor a Subcomissão (Memo 27/2016-CMA).
4. Em 31.05.2016, o Senador Humberto Costa foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao
Senador Benedito de Lira, que deixou de compor a Subcomissão (Memo 27/2016-CMA).
5. Em 29.06.2016, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia na Subcomissão (Memo
31/2016-CMA).
6. Em 26.09.2016, o Senador Roberto Rocha licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
720 e 721/2016, aprovados na sessão de 04.10.2016.
*. 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).
**. Em 29.02.2016, foram reativados os trabalhos da Subcomissão (Memo. nº 1/2016-CMA)
***. Em 05.04.2016, foram designados como membros suplentes os Senadores Flexa Ribeiro, pelo Bloco Parlamentar da Oposição; Eduardo Amorim,
pelo Bloco Parlamentar União e Força; e Ivo Cassol, pelo Bloco de Apoio ao Governo (Memo. 18/2016/CMA).
****. Em 17.05.2016, foram designados os Senadores Ivo Cassol, como titular, e Benedito de Lira, como suplente, pelo Bloco de Apoio ao Governo;
José Medeiros, como suplente, pelo Bloco da Maioria; e Eduardo Amorim, como titular, pelo Bloco Moderador (Memo. 26/2016/CMA).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Reuniões: Terças-Feiras 9:30 horas Telefone(s): 61 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: cma@senado.gov.br
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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 Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (4,28)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

2. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

Senadora Ângela Portela (PT-RR)

(8,10,14)

3. Senador Pastor Valadares (PDT-RO)

(8)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(3,33)

4. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

Senador Telmário Mota (PDT-RR)

(23,32)

5. Senador Humberto Costa (PT-PE)

Senador Benedito de Lira (PP-AL)

(14)

6. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(2)

(20)

Maioria (PMDB)
Senador Dário Berger (PMDB-SC)

1. Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

Senador Hélio José (PMDB-DF)

2. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
Senador Omar Aziz (PSD-AM)

(7,12)

5.

(13)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
VAGO

1.

(17,18,22,24,29)

Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(9)

4.

(12)

Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

3. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

(11)

(16)

2.
3.

(11)

Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

VAGO

(19,26)

(11)

4.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1. Senador Romário (PSB-RJ)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

2. Senador José Medeiros (PSD-MT)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )

(21)

Senador Magno Malta (PR-ES)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(5)

Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

2. Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

(15,25,27,30,31)

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).
15. Em 01.09.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado membro suplente pelo Bloco União e Força (Of.64/2015-BLUFOR).
16. Em 1º.10.2015, vago em razão do Senador Davi Alcolumbre ter deixado de compor a comissão(Of. 106/2015-GLDEM).
17. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
18. Em 17.11.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves (Of. 118/2015-GLDEM).
19. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
20. Em 16.02.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 001/2016-GLDBAG).
21. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
22. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
23. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
24. Em 27.05.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 32/2016-GLDEM)
25. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
26. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
27. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD).
28. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
29. Em 22.08.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Of. 002/2016-GSMALV).
30. Em 01.10.2016, vago em virtude de o Senador Eduardo Lopes não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Marcelo Crivella.
31. Em 04.10.2016, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 54/2016-BLOMOD).
32. Em 04.10.2016, o Senador Telmário Mota foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, deixando de ocupar a
vaga de suplente (Of. 103/2016-GLBPRD).
33. Em 04.10.2016, o Senador Pastor Valadares foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição
ao Senador Telmário Mota, que passa a ocupar a vaga de titular (Of. 103/2016-GLBPRD).
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER

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 Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

1. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

Maioria (PMDB)
Senador Hélio José (PMDB-DF)

1. Senador Dário Berger (PMDB-SC)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(2)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(1)

1. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

Notas:
1. Vaga compartilhada entre os Blocos Parlamentares Socialismo e Democracia e União e Força (Of. nº 34/2015 - CDH).
2. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
*. 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 3303-2005
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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) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Valdir Raupp (PMDB-RO) (3,14)
TITULARES
Suplentes
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (1,26)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senador José Pimentel (PT-CE)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

2. Senador Telmário Mota (PDT-RR)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

3.

Senador Lasier Martins (PDT-RS)

4. Senador Humberto Costa (PT-PE)

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

5.

Senadora Ana Amélia (PP-RS)

6. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

VAGO
VAGO

(16)

(9)
(6)

Maioria (PMDB)
Senador Edison Lobão (PMDB-MA)

1. Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

Senador Roberto Requião (PMDB-PR)

2. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(10,11)

3. Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

(12)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

4. Senadora Kátia Abreu (PMDB-TO)

(18)

5. Senador Hélio José (PMDB-DF)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )

(15,24)

Senador José Agripino (DEM-RN)

1. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

3. Senador José Aníbal (PSDB-SP)

Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

(13)

(2)

(19,20)

4. Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

(4,7)

(2,5,8)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

1. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

2. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(17)

1. Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
(21)

2. Senador Magno Malta (PR-ES)

(23,25,27,28)

(22)

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).

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

Dezembro de 2016

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15

1429

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).
12. Em 30.09.2015, o Senador Valdir Raupp foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria, em substituição ao Senador Eunício
Oliveira, que deixa de compor a comissão(Of. 252/2015-GLPMDB).
13. Em 30.09.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Maioria, em substituição ao Senador Valdir
Raupp, que passa a titular (Of. 254/2015-GLPMDB).
14. Em 1º.10.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Valdir Raupp Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 44/2015-CRE).
15. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
16. Em 29.03.2016, o Senador Delcidio do Amaral deixa de compor a Comissão pelo Bloco de Apoio ao Governo (Ofícios nºs 25 a 29/2016GLDBAG).
17. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
18. Em 13.05.2016, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro suplente pelo bloco da Maioria, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
067/2016-GLPMDB).
19. Em 13.05.2016, o Senador José Serra foi nomeado Ministro de Estado das Relações Exteriores (DOU 13/05/2016, Seção 2, p. 2).
20. Em 18.05.2016, o Senador José Aníbal foi designado membro suplente, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, em substituição ao
Senador José Serra (Of. 29/2016-GLPSDB)
21. Em 27.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Magno Malta (Of.
28/2016-BLOMOD)
22. Em 27.05.2016, o Senador Magno Malta foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Wellington Fagundes
(Of. 28/2016-BLOMOD).
23. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
24. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
25. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD).
26. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
27. Em 01.10.2016, vago em virtude de o Senador Eduardo Lopes não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Marcelo Crivella.
28. Em 04.10.2016, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 54/2016-BLOMOD).

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 (PSDB-ES)

(6)
(6)

TITULARES
Suplentes
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (2,36)
VAGO

1. Senador Jorge Viana (PT-AC)

(22)

Senador Roberto Muniz (PP-BA)

2. Senadora Ângela Portela (PT-RR)

(31,34,35)

Senador Lasier Martins (PDT-RS)

3. Senador José Pimentel (PT-CE)

Senador Pastor Valadares (PDT-RO)

4. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(39)

Senador Telmário Mota (PDT-RR)

5. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

Senador Wilder Morais (PP-GO)

6. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

(5,19)

(10,13)

Maioria (PMDB)
Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

1. Senador Edison Lobão (PMDB-MA)

Senadora Kátia Abreu (PMDB-TO)

2. Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(24,27)

Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

3. Senador Dário Berger (PMDB-SC)

Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(7,8)
(4)

Senador Hélio José (PMDB-DF)

4. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
5. Senador Eduardo Braga (PMDB-AM)
6. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Senador Deca (PSDB-PB)

(4,9)

(18,33,37,38)

2. Senador José Agripino (DEM-RN)
3.

(38)

Senador José Aníbal (PSDB-SP)

(28,29)

(20,32)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
(17)

(21)

(15,16,33)

Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

4.
5.

(11)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

1. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

2.

(40)

3.

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(3,26)

(23)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(25,30)

Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

2. Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

3. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(12,14)

(1,12,14)
(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).
12. Em 05.08.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Elmano Férrer, que passa a ocupar vaga de suplente (Ofs. 55 e 56/2015-BLUFOR).
13. Em 17.08.2015, o Senador Gladson Cameli foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 104/2015-GLDBAG).
14. Em 09.09.2015, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular e o Senador Vicentinho Alves membro suplente pelo Bloco Parlamentar
União e Força (Of. nº 67/2015-BLUFOR).
15. Em 17.09.2015, vago em virtude de o Senador Paulo Bauer ter deixado de compor a Comissão (Of. 176/2015 - GLPSDB).
16. Em 22.09.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 177/2015-GLPSDB).
17. Em 30.09.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Wilder Morais, que deixou de compor a Comissão (Of. 108/2015-GLDEM).
18. Em 30.09.2015, vago em virtude de o Senador Davi Alcolumbre ter sido designado membro titular da comissão, pelo Bloco Parlamentar da
Oposição (of. 108/2015-GLDEM)
19. Em 02.10.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Ciro
Nogueira, que deixou de compor a Comissão (Of. 123/2015-GLDBAG).
20. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
21. Em 23.03.2016, o Senador Raimundo Lira foi designado membro suplente pelo PMDB, em substituição ao Senador Eunício Oliveira, que deixou
de compor a Comissão (Of. 37/2016-GLMPDB).
22. Em 29.03.2016, o Senador Delcidio do Amaral deixa de compor a Comissão pelo Bloco de Apoio ao Governo (Ofícios nºs 25 a 29/2016GLDBAG).
23. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
24. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
25. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
26. Em 10.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
18/2016-BLOMOD).
27. Em 13.05.2016, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro titular pelo bloco da Maioria (Of. 069/2016-GLPMDB).
28. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
29. Em 19.05.2016, o Senador Eduardo Braga foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Romero Jucá (Of. 76/2016-GLPMDB).
30. Em 23.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 25/2016-BLOMOD).
31. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
32. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
33. Em 07.06.2016, o Senador José Aníbal foi designado membro titular pelo PSDB, em substituição ao Senador Cássio Cunha Lima, que passa a
integrar a comissão como membro suplente (Of. 32/2016-GLPSDB).
34. Em 08.06.2016, vago em virtude da cessão da vaga de titular pelo Bloco de Apoio ao Governo ao Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of.
46/2016-GLDBAG).
35. Em 13.06.2016, o Senador Roberto Muniz foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em vaga cedida pelo
Bloco de Apoio ao Governo (Memo. nº 16/2016-BLDPRO).
36. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
37. Em 12.09.2016, o Senador DECA foi designado membro suplente pelo PSDB, em substituição ao Senador Cássio Cunha Lima (Of. 58/2016GLPSDB).
38. Em 14.09.2016, o Senador Deca foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Social Democrata, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro, que passa a compor a comissão como membro suplente (Of. 64/2016-GLPSDB).
39. Em 20.09.2016, o Senador Pastor Valadares foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Of. 97/2016-GLBPRD).
40. Em 26.09.2016, o Senador Roberto Rocha licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
720 e 721/2016, aprovados na sessão de 04.10.2016.

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Reuniões: Quartas-Feiras 8:30 horas 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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8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DAS
ATIVIDADES DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO

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 (PP-GO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(1)

Designação: 20/05/2015
Instalação: 10/06/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

1. Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)

(4)

Maioria (PMDB)
Senador Hélio José (PMDB-DF)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Wilder Morais (PP-GO)

(2)

(3)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

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).
3. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
4. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação do
Estado da Bahia.
*. 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
Reuniões: Quartas-Feiras 8:30 horas 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 Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (3,35)
Senador José Pimentel (PT-CE)

1. Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)

2. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

Senador Humberto Costa (PT-PE)

3. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

VAGO

4.

(18,28)

Senador Gladson Cameli (PP-AC)

VAGO

(18,33)

(1,10)

5. Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

Maioria (PMDB)
Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

1.
(11,12)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

VAGO

(24)

2. Senador Hélio José (PMDB-DF)

(7,15)

3. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
(7)

4. Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

(29,32)

5. Senador Dário Berger (PMDB-SC)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )

(21,34)

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

Senador Deca (PSDB-PB)

2. Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

VAGO

(5,16,38)

(19,20,31)

(37,38)

3. Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(6,13,17,26,30,31,36)

(9)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador José Medeiros (PSD-MT)

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

2. Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )

(22)

(23)

Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

2. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(4)
(14,25,27)

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).
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).
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG)
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).
17. Em 18.08.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em vaga cedida pelo PSDB ao
Democratas (Ofs. 157/2015-GLPSDB e 78/2015-GLDEM).
18. Em 02.09.2015, o Senador Donizeti Nogueira foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Walter
Pinheiro, que passa à suplência (Of. 110/2015-GLDBAG).
19. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
20. Em 17.11.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves (Of. 118/2015-GLDEM).
21. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
22. Em 17.02.2016, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição à
Senadora Lídice da Mata (Of. 006/2016-GLBSD).
23. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
24. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
25. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
26. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
27. Em 10.05.2016, o Senador Armando Monteiro foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo
Senador Douglas Cintra (Of. 17/2016-BLOMOD).
28. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
29. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
30. Em 27.05.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 28/2016-GLDEM).
31. Em 02/03/2016, os Senadores Ricardo Franco e Ronaldo Caiado permutam suas vagas pelo Bloco Parlamentar da Oposição na Comissão,
passando a titular e suplente, respectivamente (Of. nº 8/2016-GLDEM).
32. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi confirmado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 83/2016-GLPMDB)
33. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
34. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
35. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
36. Em 22.08.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Of. 002/2016-GSMALV).
37. Em 12.09.2016, o Senador DECA foi designado membro suplente pelo PSDB (Of. 60/2016-GLPSDB).
38. Em 14.09.2016, o Senador Deca foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Social Democrata, em substituição ao Senador Dalírio
Beber, que passa a compor a comissão como membro suplente (Of. 63/2016-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

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)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (1,22)

(1)

TITULARES
Suplentes
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (2,20)
Senador Pastor Valadares (PDT-RO)
Senador Roberto Muniz (PP-BA)

1. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(23)

2. Senador Lasier Martins (PDT-RS)

(12,18,19)

Senador Zeze Perrella (PTB-MG)
VAGO

3.
4.

(9)

Senadora Ana Amélia (PP-RS)

5. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

Maioria (PMDB)
Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

1. Senador José Maranhão (PMDB-PB)

Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

2. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

Senador Dário Berger (PMDB-SC)

3. Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

4. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)

5. Senador Hélio José (PMDB-DF)

(4)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
VAGO

(14,16)
(5,6)

(6)

(8,17)

1. Senador Wilder Morais (PP-GO)
2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(3,7)

3. Senador José Medeiros (PSD-MT)

(24,25)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

(21)

(7)

1.
2.

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

1.

Senador Cidinho Santos (PR-MT)

2. Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

(13,15)

VAGO

(10)

(11)

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).
8. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
9. Em 29.03.2016, o Senador Delcidio do Amaral deixa de compor a Comissão pelo Bloco de Apoio ao Governo (Ofícios nºs 25 a 29/2016GLDBAG).
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10. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
11. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
12. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
13. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
14. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
15. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
16. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi confirmado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 85/2016-GLPMDB).
17. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
18. Em 14.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de titular ao Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 50/2016-GLDBAG).
19. Em 14.06.2016, o Senador Roberto Muniz foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em vaga cedida pelo
Bloco de Apoio ao Governo (Memo. 19/2016-BLDPRO).
20. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
21. Em 03.08.2016, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição ao
Senador José Medeiros (Of. 49/2016-BLSDEM).
22. Em 08.09.2016, o Senador Acir Gurgacz deixou de ocupar o cargo de Vice-Presidente da comissão por licenciar-se temporariamente do exercício
do mandato (RQS 651/2016).
23. Em 20.09.2016, o Senador Pastor Valadares foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Of. 100/2016-GLBPRD).
24. Em 05.10.2016, o Bloco Social Democrata cede vaga de suplente ao Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 61/2016-GLPSDB).
25. Em 06.10.2016, o Senador José Medeiros foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista em vaga cedida pelo
Bloco Social Democrata (Memo. 33/2016-BLDPRO).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: Quintas-Feiras 8:00 horas Telefone(s): 3303 3506
Fax: 3303 1017
E-mail: cra@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS

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 Lasier Martins (PDT-RS) (1,13,14)
VICE-PRESIDENTE: Senador Hélio José (PMDB-DF) (7)
TITULARES
Suplentes
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (3,26)
VAGO

1. Senador Zeze Perrella (PTB-MG)

Senador Lasier Martins (PDT-RS)

2. Senador Jorge Viana (PT-AC)

Senador Walter Pinheiro (S/Partido-BA)

3. Senador Pastor Valadares (PDT-RO)

(22)

Senadora Ângela Portela (PT-RR)

4. Senador Telmário Mota (PDT-RR)

Senador Ivo Cassol (PP-RO)

5. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(15,29)

Maioria (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Senador Dário Berger (PMDB-SC)

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

2. Senador Edison Lobão (PMDB-MA)

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

3. Senador José Medeiros (PSD-MT)

Senador Omar Aziz (PSD-AM)

4. Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)

(5)

Senador Hélio José (PMDB-DF)

(19,25)

(8,18)

5.

(6)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )

(11,23)

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1. Senador José Agripino (DEM-RN)

Senador Deca (PSDB-PB)

2. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

(28)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

3. Senador Pinto Itamaraty (PSDB-MA)

(27,28)

(33)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(16)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(2)

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
2. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )

(9,32)

(17)

Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

(21,24,30,31)

1. Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(10,12)

2.

(4,20)

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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10. Em 04.11.2015, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves, que deixa de compor a comissão (Of. 73/2015-BLUFOR).
11. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
12. Em 16.02.2016, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Elmano Férrer, que deixa de compor a comissão (Of. 01/2016-BLUFOR).
13. Em 23.02.2016, o Senador Cristovam Buarque renuncia ao cargo de Presidente da Comissão (Ofício GSCB nº 02-002/2016).
14. Em 01.03.2016, a Comissão reunida elegeu o Senador Lasier Martins Presidente deste colegiado (Mem. 8/2016-CCT).
15. Em 09.03.2016, o Senador Acir Gurgacz foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Delcídio
do Amaral, que deixa de compor a comissão (Of. 019/2016-GLDBAG).
16. Em 06.04.2016, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição ao Senador
José Medeiros (Memo. 017/2016-BLSDEM).
17. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
18. Em 14.04.2016, o Senador José Medeiros foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 051/2016-GLPMDB).
19. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
20. Em 27.05.2016, o Senador Pedro Chaves foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 29/2016-BLOMOD)
21. Em 1º.06.2016, o Senador Marcelo Crivella licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme os
Requerimentos nºs 398 a 400/2016, aprovados na sessão de 02.06.2016.
22. Em 03.06.2016, o Senador Walter Pinheiro afastou-se do exercício do mandato parlamentar para investidura no cargo de Secretário de Educação
do Estado da Bahia.
23. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
24. Em 07.06.2016, o Senador Eduardo Lopes foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador
Marcelo Crivella (Of. 36/2016-BLOMOD)
25. Em 08.06.2016, o Senador Dário Berger foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 105/2016-GLPMDB).
26. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
27. Em 12.09.2016, o Senador DECA foi designado membro suplente pelo PSDB (Of. 59/2016-GLPSDB).
28. Em 14.09.2016, o Senador Deca foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Social Democrata, em substituição ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira, que passa a compor a comissão como membro suplente (Of. 62/2016-GLPSDB).
29. Em 20.09.2016, o Senador Pastor Valadares foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Of. 96/2016-GLBPRD).
30. Em 01.10.2016, vago em virtude de o Senador Eduardo Lopes não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Marcelo Crivella.
31. Em 04.10.2016, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular pelo Bloco Moderador (Of. 54/2016-BLOMOD).
32. Em 26.09.2016, o Senador Roberto Rocha licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos nºs
720 e 721/2016, aprovados na sessão de 04.10.2016.
33. Em 06.10.2016, o Senador Pinto Itamaraty foi designado membro suplente pelo Bloco Social Democrata (Of. 68/2016-GLPSDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: Terças-Feiras 8h:45min Telefone(s): 61 3303-1120
E-mail: cct@senado.gov.br
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11.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DO MARCO
LEGAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Finalidade: Acompanhar o processo de regulamentação e implementação da Lei nº 13.243, de 11 de
janeiro de 2016, conhecida como Marco Legal da Ciência Tecnologia e Inovação (Requerimento da CCT
nº 25, de 2016).
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Notas:
*. Em 05.07.2016, é aprovada a criação da Subcomissão Temporária de Acompanhamento da Regulamentação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia
e Inovação (Memo. 102/2016-CCT).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: Terças-Feiras 8h:45min Telefone(s): 61 3303-1120
E-mail: cct@senado.gov.br
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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)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)
RELATOR: VAGO

(11)

TITULARES
Suplentes
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (1,24)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1.

VAGO

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

2. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

3. Senador Ivo Cassol (PP-RO)

Senador Gladson Cameli (PP-AC)

4. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(13,19)

Maioria (PMDB)
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

(3,6,8,10)

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
VAGO

1. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
2. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)
3. Senador Edison Lobão (PMDB-MA)

(4)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
VAGO

1.

(22,25)

VAGO

(16,23)

(14,15,18)

2.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador José Medeiros (PSD-MT)

(7,9)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(9,12)

(17)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(2,20,21)

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).
11. Em 15.07.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Cristovam Buarque Vice-Presidente deste colegiado (Of. 3/2015-CSF).
12. Em 05.08.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição à
senadora Vanessa Graziotin (Mem. 71/2015-BLSDEM)
13. Em 02.09.2015, o Senador Donizeti Nogueira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à senadora
Angela Portela (Of. 111/2015-GLDBAG)
14. Em 11/11/2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social, da Prefeitura de Aracaju/SE (Of. s/n, de 2015).
15. Em 17.11.2015, o Senador Ricardo Franco foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves (Of. 118/2015-GLDEM).
16. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
17. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
18. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 75502C3800167B56.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.203358/2016-30 - 00100.203358/2016-30-2 (ANEXO: 002)

1448

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2016

19. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
20. Em 13.05.2016, o Senador Blairo Maggi foi nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DOU 13/05/2016, Seção 2, p.
1).
21. Em 17.05.2016, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Blairo Maggi (Of.
19/2016-BLOMOD).
22. Em 02.06.2016, o Senador Ricardo Franco foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Wilder
Morais (Of. 33/2016-GLDEM).
23. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
24. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
25. Em 22.08.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Of. 002/2016-GSMALV).

Secretário(a): Waldir Bezerra Miranda
Telefone(s): 61 33031095
E-mail: csf@senado.leg.br
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13) COMISSÃO DE TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA PÚBLICA - CTG
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(2)

TITULARES
Suplentes
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT ) (14)
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

1.

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

2.

Senador Paulo Paim (PT-RS)

3.

Senador Telmário Mota (PDT-RR)

4.

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

5.

(15)

VAGO

(8)

Maioria (PMDB)
Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

1.

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

2. Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

Senadora Marta Suplicy (PMDB-SP)

3. Senador Dário Berger (PMDB-SC)

Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

4.

Senador Romero Jucá (PMDB-RR)

5.

(9,10)

VAGO

(7)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )
Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

1.

Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

2.

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(1)

(3,11)

3.

(5)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1.

Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

2.

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )
Senador Fernando Collor (PTC-AL)
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(4)

(6)

1. Senador Pedro Chaves (PSC-MS)

(4,12)

2. Senador Zeze Perrella (PTB-MG)

(13)

Notas:
*. Em 14.10.2015, os Senadores Raimundo Lira, Garibaldi Alves Filho, Marta Suplicy, Waldemir Moka e Romero Jucá foram designados membros
titulares; e os Senadores Sandra Braga e Valdir Raupp, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CTG (Of. 243/2015GLPMDB).
**. Em 14.10.2015, os Senadores Fernando Collor e Vicentinho Alves foram designados membros titulares; e o Senador Wellington Fagundes, como
membro suplentes, pelo Bloco União e Força, para compor a CTG (Of. 66/2015-BLUFOR).
***. Em 14.10.2015, os Senadores Antônio Anastasia e Paulo Bauer foram designados membros titulares, pelo Bloco da Oposição, para compor a
CTG (Of. 165/2015-GLPSDB).
****. Em 14.10.2015, os Senadores Cristovam Buarque, Fátima Bezerra, Paulo Paim e Telmário Mota foram designados membros titulares; e o
Senador Donizeti Nogueira, como membro suplente, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CTG (Of. 125/2015-GLDBAG).
*****. Em 14.10.2015, os Senadores Joao Capiberibe e Lúcia Vânia foram designados membros titulares, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para
compor a CTG (Of. 85/2015-BLSDEM).
1. Em 22.10.2015, foi designado o Senador Dário Berger como membro suplente pelo Bloco da Maioria, para compor a Comissão (Ofício nº
266/2015-GLPMDB)
2. Em 17.11.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Paulo Bauer e João Capiberibe, respectivamente, Presidente e Vice-presidente deste
Colegiado (Of. 1/2015-CTG).
3. Em 16.02.2016, o PV passou a compor o Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
4. Em 01.03.2016, o Senador Wellington Fagundes deixou de atuar como suplente, por ter sido designado membro titular pelo Bloco Parlamentar
União e Força, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Vicentinho Alves (Ofício nº 6/2016-BLUFOR)
5. Em 16.03.2016, foi designado o Senador Ronaldo Caiado como membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a Comissão
(Ofício nº 16/2016-GLDEM)
6. Em 13.04.2016, o Bloco Parlamentar União e Força passou a designar-se Bloco Moderador (Of. nº 13/2016-BLUFOR).
7. Em 22.04.2016, vago em virtude de a Senadora Sandra Braga não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Braga.
8. Em 12.05.2016, vago em virtude de o Senador Donizeti Nogueira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu
(Of. nº 1/2016-GSKAAB)
9. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
10. Em 02.06.2016, o Senador Romero Jucá foi confirmado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 86/2016-GLPMDB).
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11. Em 07.06.2016, o Bloco Parlamentar da Oposição passou a denominar-se Bloco Social Democrata (Of. s/n-Gabinete do Bloco Social Democrata)
12. Em 07.06.2016, o Senador Pedro Chaves foi designado como membro suplente pelo Bloco Moderador (Ofício nº 34/2016-BLOMOD).
13. Em 07.06.2016, o Senador Zezé Perrella foi designado como membro suplente pelo Bloco Moderador (Ofício nº 34/2016-BLOMOD).
14. Em 21.06.2016, o Bloco de Apoio ao Governo passou a denominar-se Bloco Parlamentar da Resistência Democrática(Of. 34/2016-GLDBAG)
15. Em 09.11.2016, a Senadora Regina Sousa foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Ofício nº 109/2016GLPRD).

Secretário(a): Airton Luciano Aragão Júnior
Reuniões: Terças-Feiras 14h30 Telefone(s): 61 33033284
E-mail: ctg@senado.leg.br
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CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)

SENADORES
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

CARGO
CORREGEDOR

(1)

CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 28/06/2016

Notas:
1. Em 22.12.2014, o Senador Vital do Rêgo renuncia ao mandato para assumir o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União (Of. 23/2014DLGSVREG).
2. O Senador Sérgio Petecão foi eleito Corregedor do Senado Federal, em sessão plenária de 28.06.2016.

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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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) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Rocha (PT-PA) (3)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:
5ª Eleição Geral:

Senador
Senador
Senador
Senador

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 Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )

José Pimentel (PT-CE)
Telmário Mota (PDT-RR)
Lasier Martins (PDT-RS)
Paulo Rocha (PT-PA) (4)

1. Senadora Ângela Portela (PT-RR)
2. Senadora Regina Sousa (PT-PI) (4,21)
3. Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
4.

(1,20)

Maioria (PMDB)

Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
Senador Romero Jucá (PMDB-RR) (19)
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
VAGO (24)

1. Senador Omar Aziz (PSD-AM)
2. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
3.
4.

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM, PV )

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) (10,11)
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) (2)
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) (6)

1. VAGO (5,6,18)
2. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
3. Senador Dalirio Beber (PSDB-SC) (7,8)

(6,25)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PCdoB, REDE )

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) (9)
2. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) (9)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PSC, PRB, PTC )

Senador Pedro Chaves (PSC-MS)
Senador Zeze Perrella (PTB-MG)

(12,13,15,22)
(14,16,17,23)

1.
2.

Corregedor do Senado (art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Sérgio Petecão (PSD/AC)

(24)

Atualização: 08/09/2016

Notas:
*. Eleito na Sessão do Senado Federal do dia 02/06/2015.
1. A Senadora Regina Sousa renunciou à vaga de membro titular, nos termos do Ofício nº 016/16-GSRSOUSA, datado de 21.06.2016, lido na sessão
plenária de 22.06.2016.
2. Eleito na Sessão do Senado Federal do dia 11/06/2015.
3. Eleitos na 1ª reunião do Conselho realizada em 16/06/2015.
4. 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).
5. Em 11.11.2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social da Prefeitura de Aracajú/SE, conforme comunicação lida e publicada nesta data.
6. Eleito na Sessão do Senado Federal do dia 01/12/2015.
7. O Senador Flexa Ribeiro comunica renúncia a suplência em vaga destinada ao PSDB, conforme ofício lido na sessão plenária de 1º.12.2015.
8. O Senador Dalírio Beber foi eleito para ocupar a suplência em vaga destinada ao PSDB, conforme Ofício nº 206/2015 GLPSDB, lido na sessão
plenária de 1º.12.2015.
9. Eleitos na Sessão do Senado Federal do dia 09/12/2015.
10. Em 15.12.2015, foi lido em Plenário Ofício nº 323/2015 - GSWMOR, do Senador Wilder Morais, comunicando renúncia como titular do Conselho
em vaga destinada ao Bloco da Parlamentar da Oposição.
11. O Senador Davi Alcolumbre foi eleito na sessão plenária de 16.12.2015, para ocupar vaga de titular do Bloco Parlamentar da Oposição, conforme
Ofício nº 122/2015, do Líder do Democratas.
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12. O Senador Elmano Férrer comunica renúncia como membro titular do Conselho, na vaga destinada ao PTB, conforme o MEMO nº 110/2015GSEFERRE, datado e lido na sessão Plenária do dia 17.12.2015.
13. O Senador Douglas Cintra foi eleito membro titular para ocupar a vaga destinada ao PTB, conforme Ofício nº 0004/2016-BLUFOR, do Líder do
Bloco Parlamentar União e Força, lido na sessão plenária nesta data.
14. Nos termos do Of.nº0005/2016-BLUFOR,datado de 25.02.2016, o Líder do Bloco Parlamentar União e Força cede vaga de membro titular deste
bloco para o Partido Democrático Trabalhista - PDT.
15. O Senador Douglas Cintra deixou de exercer o mandato parlamentar em 08.05.2016, em virtude de retorno do titular, Senador Armando Monteiro.
16. O Senador Telmário Mota foi eleito membro titular, em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar União e Força ao PDT, na sessão plenária de
01/03/2016.
17. O Senador Telmário Mota passou a ocupar vaga de titular do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição à Senadora Regina
Souza, nos termos do Ofício nº 73/2016 - GLDBAG, do Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, Senador Paulo Rocha, datado de 21.06.2016,
lido na sessão plenária de 22.06.2016.
18. Em 10.05.2016, vago em virtude de o Senador Ricardo Franco não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Maria do Carmo
Alves (Comunicado Gab. Sen. Maria do Carmo Alves).
19. Em 13.05.2016, o Senador Romero Jucá foi nomeado Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (DOU 13/05/2016, Seção 2,
p. 3).
20. O Senador Telmário Mota passou a ocupar vaga de titular do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, nos termos do Ofício nº 73/2016 GLDBAG, do Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, Senador Paulo Rocha, datado de 21.06.2016, lido na sessão plenária de 22.06.2016.
21. A Senadora Regina Sousa foi indicada para ocupar a vaga de membro suplente, nos termos Ofício nº 074/2016 - GLDBAG, do Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo, Senador Paulo Rocha, datado de 21.06.2016, lido e aprovado na sessão plenária de 22.06.2016.
22. O Senador Pedro Chaves foi indicado para ocupar a vaga de titular, em substituição ao Senador Douglas Cintra, nos termos do Ofício nº 039/2016BLOMOD, do Líder do Bloco Moderador, Senador Fernando Collor, datado de 14.06.2016, lido e aprovado na sessão plenária de 22.06.2016.
23. O Senador Zezé Perrella foi indicado para a vaga de titular, em substituição ao Senador Telmário Mota, nos termos do Ofício nº 039/2016BLOMOD, do Líder do Bloco Moderador, Senador Fernando Collor, datado de 14.06.2016, lido e aprovado na sessão plenária de 22.06.2016.
24. O Senador Sérgio Petecão foi eleito Corregedor do Senado, em sessão plenária do dia 28.06.2016.
25. O Senador Cássio Cunha Lima licenciou-se por 119 dias, nos termos do art. 43, inciso II, do RISF e art. 56, inciso II, da Constituição Federal, a
partir do dia 08 de setembro de 2016, conforme Requerimento nº 646, de 2016, deferido em 06.09.2016.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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3) CONSELHO DO DIPLOMA BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

(1)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:
7ª Designação:

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009
11/02/2011
11/03/2013
26/11/2015

MEMBROS
PMDB

Senadora Simone Tebet (MS)

PT

Senadora Fátima Bezerra (RN)

PSDB

Senador Antonio Anastasia (MG)

PSB

Senadora Lúcia Vânia (GO)

PDT

Senador Lasier Martins (RS)

PR

Senador Wellington Fagundes (MT)

PSD

Senador Hélio José (PMDB-DF)

DEM

Senador José Agripino (RN)

PP

Senadora Ana Amélia (RS)

PTB

Senador Fernando Collor (PTC-AL)

PPS

Senador José Medeiros (PSD-MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

REDE

Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

(2,3,4,5)

Atualização: 26/11/2015

Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 41, de 2015, em 26/11/2015.
1. Designada para ocupar o cargo de Presidente do Conselho pelo Ato do Presidente nº 41, de 2015, em 26/11/2015.
2. Designado para ocupar a vaga através do Of.nº 0036/2016-BLOMOD, em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
3. O Senador Eduardo Lopes, em virtude do retorno do titular, Senador Marcelo Crivella, deixou de ocupar a vaga conforme o Of. N º 54/2016BLOMOD.
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4. O Senador Marcelo Crivella voltou a ocupar a vaga, conforme Of. nº 54/2016-BLOMOD, datado de 04/10/2016.
5. O Senador Marcelo Crivella voltou a ocupar a vaga em 04/10/2016, conforme Of.nº 0054/2016-BLOMOD.
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4) CONSELHO DE ESTUDOS POLÍTICOS

(Ato da Comissão Diretora nº 21, de 2006, e Portaria do Presidente nº 8, de 2015)
PRESIDENTE:Senador Fernando Collor (PTC-AL)
MEMBROS
PTB

Senador Fernando Collor (PTC-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 José Agripino (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: (3)

(3,4,5,6)

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

VAGO

(2)

PSDB

Senador Tasso Jereissati (CE)

PSB

Senador Fernando Bezerra Coelho (PE)

PDT

Senador Acir Gurgacz (RO)

PR

Senador Cidinho Santos (MT)

(7)

PSD

Senador Otto Alencar (BA)

DEM

Senador José Agripino (RN)

PP

Senador Ciro Nogueira (PI)

PTB

VAGO

(4,6)

PPS

Senador José Medeiros (PSD-MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

(1,8,9,10)

REDE

Senador Randolfe Rodrigues (AP)
Atualização: 01/06/2017

Notas:
1. Substituído conforme Of. nº 0036/2016-BLOMOD.
2. O Senador Delcídio do Amaral Gomez perdeu o mandato em 10 de maio de 2016, nos termos da Resolução do Senado Federal nº 21, de 2016, que ?
Decreta a perda do mandato do Senador Delcídio do Amaral Gomez?, publicada no Diário Oficial da União. Seção 1. 11/05/2016. p. 4.
3. Eleitos na 1ª reunião de 2015, realizada em 18.03.2015.
4. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando Monteiro
(Of. 1/2016-GSAMON).
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5. O Senador José Agripino sucedeu ao cargo de Presidente em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do
titular, Senador Armando Monteiro (Of. 1/2016-GSAMON).
6. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando Monteiro
(Of. 1/2016-GSAMON).
7. O Senador Cidinho Santos foi designado para ocupar a vaga do PR, em substituição ao Senador Blairo Maggi, conforme Ato do Presidente nº 11, de
2016, lido nesta data.
8. Designado para ocupar a vaga através do Of.nº 0036/2016-BLOMOD, em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
9. O Senador Eduardo Lopes, em virtude do retorno do titular, Senador Marcelo Crivella, deixou de ocupar a vaga conforme o Of. N º 54/2016BLOMOD.
10. O Senador Marcelo Crivella voltou a ocupar a vaga, conforme Of. nº 54/2016-BLOMOD, datado de 04/10/2016.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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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) (2)

(7,8)

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

VAGO

(3)

PP

Senador Gladson Cameli (AC)

PTB

Senador Fernando Collor (PTC-AL)

PPS

Senador José Medeiros (PSD-MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

(1,4,5,6)

REDE

Senador Randolfe Rodrigues (AP)
Notas:
1. Substituído conforme o Of. nº 0037/2016-BLOMOD.
2. Eleitos na 1ª reunião de 2015, realizada em 17.03.2015.

Atualização: 11/11/2015
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3. Em 11.11.2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social da Prefeitura de Aracajú/SE, conforme comunicação lida e publicada nesta data.
4. O Senador Eduardo Lopes foi designado para ocupar a vaga através do Of.nº 0037/2016-BLOMOD, em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
5. O Senador Eduardo Lopes, em virtude do retorno do titular, Senador Marcelo Crivella, deixou de ocupar a vaga, conforme Of. nº 0054/2016, datado
de 04/10/2016.
6. O Senador Marcelo Crivella voltou a ocupar a vaga do PRB, em substituição ao Senador Eduardo Lopes, conforme o Of. nº 0054/2016-BLOMOD,
datado e lido no Plenário do Senado Federal em 04/10/2016.
7. Em 04/10/2016, o Senador Marcello Crivella reassumiu a Presidência do Conselho.
8. Em 07/06/2016, assumiu a Presidência o Senador Paulo Paim, em virtude da substituição do Senador Marcelo Crivella, conforme Of. nº 0036/2016,
do Líder do Bloco Moderador.
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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 DE GOUVÊA 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) (3)

(3)

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 (PPS-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 (PSD-MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

(2,4,5)

PSOL

Senador Romário (PSB-RJ)

(1)

Atualização: 18/10/2016

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. Substituído através do Of. nº 0036/2016-BLOMOD.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, em 07/07/2015.
4. Designado para ocupar a vaga através do Of. nº 0036/2016-BLOMOD, em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
5. O Senador Marcelo Crivella retornou ao exercício do mandato, conforme Of. nº 54/2016-BLOMOD, datado de 04/10/2016.
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9) CONSELHO DA COMENDA SENADOR ABDIAS NASCIMENTO
(Resolução do Senado Federal nº 47, de 2013.)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senador Paulo Paim (PT-RS) (2)
VICE-PRESIDENTE:Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(2)

1ª Designação: 20/12/2013
2ª Designação: 16/09/2015

MEMBROS
PMDB

Senadora Simone Tebet (MS)

PT

Senador Paulo Paim (RS)

PSDB

Senador Cássio Cunha Lima (PB)

PSB

Senadora Lídice da Mata (BA)

PDT

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

PR

Senador Vicentinho Alves (TO)

PSD

Senador Otto Alencar (BA)

DEM

VAGO

(3)

PP

Senadora Ana Amélia (RS)

PTB

Senador Elmano Férrer (PI)

PPS

Senador José Medeiros (PSD-MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

(1,4,5,6)

REDE

Senador Randolfe Rodrigues (AP)
Atualização: 11/11/2015

Notas:
*. Designados conforme Ato do Presidente nº 34, de 2015, publicado no DSF de 17.09.2015.
1. Substituído conforme o Of. 0036/2016-BLOMOD.
2. Eleitos na 1ª Reunião de 2015, realizada em 07.10.2015.
3. Em 11.11.2015, a Senadora Maria do Carmo Alves se afastou dos trabalhos da Casa para assumir o cargo de Secretária Municipal da Família e da
Assistência Social da Prefeitura de Aracajú/SE, conforme comunicação lida e publicada nesta data.
4. Designado para ocupar a vaga de através do Of.nº 0036/2016-BLOMOD, em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
5. O Senador Eduardo Lopes, em virtude do retorno do titular, Senador Marcelo Crivella, deixou de ocupar a vaga conforme o Of. N º 54/2016BLOMOD.
6. O Senador Marcelo Crivella voltou a ocupar a vaga, conforme Of. nº 54/2016-BLOMOD, datado de 04/10/2016.
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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
Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE)

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
(1)

Senadora Simone Tebet (PMDB/MS)
Senador Jorge Viana (PT/AC)
Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Senador Otto Alencar (PSD/BA)

PMDB
PMDB
PT
PSDB
PSD
Atualização: 06/05/2015

Notas:
*. Designados conforme o Ato do Presidente nº 7, de 2015, publicado no Diário no Senado Federal do dia 06/05/2015.
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
PROCURADORA
Atualização: 31/01/2015

(1)

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.
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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

CARGO

Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

SECRETARIA-GERAL DA MESA

OUVIDORA-GERAL
Atualização: 31/01/2015
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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:Senador Eduardo Amorim (PSC-SE) (3)
VICE-PRESIDENTE:Senadora Fátima Bezerra (PT-RN) (3)

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 (S/Partido-DF)

PR

Senador Wellington Fagundes (MT)

PSD

Senador Sérgio Petecão (AC)

DEM

Senador Wilder Morais (PP-GO)

PP

Senadora Ana Amélia (RS)

PTB

VAGO

(2)

PPS

Senador José Medeiros (PSD-MT)

PCdoB

Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

(1,4,5,6)

REDE

Senador Randolfe Rodrigues (AP)
Atualização: 29/11/2016

Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 18, de 2015, em 01/07/2015
1. Substituído conforme Of. nº 0036/2016-BLOMOD.
2. Em 09.05.2016, vago em virtude de o Senador Douglas Cintra não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Armando
Monteiro(Of. 1/2016-GSAMON).
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3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, em 28/10/2015.
5. O Senador Eduardo Lopes, em virtude do retorno do titular, Senador Marcelo Crivella, deixou de ocupar a vaga conforme o Of. N º 54/2016BLOMOD.
4. Designado para ocupar a vaga de através do Of.nº 0036/2016-BLOMOD, em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
6. O Senador Marcelo Crivella voltou a ocupar a vaga, conforme Of. nº 54/2016-BLOMOD, datado de 04/10/2016.
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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 JOVEM EMPREENDEDOR
(Resolução do Senado Federal nº 31, de 2016)

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
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17) CONSELHO DO PRÊMIO JORNALISTA
ROBERTO MARINHO DE MÉRITO JORNALÍSTICO
(Resolução do Senado Federal nº 08, de 2009)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)
VICE-PRESIDENTE:Senadora Ana Amélia (PP-RS) (2)

(2)

1ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
DEM

Senador José Agripino (RN)

PCdoB

Senador Lasier Martins (PDT-RS)

(1)

PDT

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

PMDB

Senador Jader Barbalho (PA)

PP

Senadora Ana Amélia (RS)

PPS

Senador José Medeiros (PSD-MT)

PR

Senador Cidinho Santos (MT)

(3)

PRB

Senador Marcelo Crivella (RJ)

(4,5,6)

PSB

Senador Roberto Rocha (MA)

PSC

Senador Eduardo Amorim (SE)

PSD

Senador Omar Aziz (AM)

PSDB

Senador Tasso Jereissati (CE)

PT

Senador Jorge Viana (AC)

PTB

Senador Fernando Collor (PTC-AL)

REDE

Senador Randolfe Rodrigues (AP)
Atualização: 01/06/2016

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.
2. Eleitos na 1ª Reunião de 2015, em 04.08.2015.
3. O Senador Cidinho Santos foi designado para ocupar a vaga do PR, em substituição ao Senador Blairo Maggi, conforme Ato do Presidente nº 11, de
2016, lido nesta data.
4. Designado para ocupar a vaga de através do Of.nº 0036/2016-BLOMOD, em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
5. O Senador Eduardo Lopes, em virtude do retorno do titular, Senador Marcelo Crivella, deixou de ocupar a vaga conforme o Of. N º 54/2016BLOMOD.
6. O Senador Marcelo Crivella voltou a ocupar a vaga, conforme Of. nº 54/2016-BLOMOD, datado de 04/10/2016.
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5

Você tem a opção de fazer
pesquisas textuais pelo inteiro teor
de documentos e notas taquigráficas.

Acesse:

www.senado.leg.br
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Fale com o Senado

0800 61 2211

/senadofederal
https://twitter.com/senadofederal
@senadofederal
https://www.facebook.com/SenadoFederal

Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Atas e Diários

http:/ www12.senado.leg.br/hpsenado
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