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Ata da 118a Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 9 de outubro de 2018
4a Sessão Legislativa Ordinária da 55a Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Valadares, Cidinho Santos, Lasier Martins, Paulo Paim, Pedro
Chaves, Hélio José e Wellington Fagundes.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 17 horas e 15 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/PSB - SE) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a mesa, que, nos termos do art.
241 do Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal. (Vide Parte II do
Sumário)
Vamos à lista de oradores inscritos.
Primeiro orador inscrito, Senador Lasier Martins.
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente dos trabalhos, Senador Antonio Carlos Valadares;
Senadoras, Senadores, telespectadores, ouvintes, nossa satisfação em estarmos voltando aos
trabalhos neste dia de hoje.
E aproveitando, Sr. Presidente, para continuar falando daquilo que mais se fala neste Brasil
conturbado dos últimos anos. O que mais se faz, nesses últimos dias, são análises das eleições
gerais de anteontem em todo o Brasil. E adjetivos proliferam: eleições desconcertantes,
surpreendentes, inigualáveis, inéditas, etc. Tudo é verdade!
Agora, esta realidade que nós estamos vivendo, Srs. Senadores e Sras. Senadoras, tem uma
consequência muito lógica, porque o que nós estamos vendo é que as urnas falaram aquilo que as
ruas pediam há bastante tempo.
Aliás, o que nós estamos vivendo não é apenas uma fala das urnas. Estamos vivendo um
veemente grito das urnas, o grito da indignação, da insatisfação, da necessidade de mudar os
rumos, da realidade deste País tão enxovalhado nos últimos anos. Deste Brasil mencionado em
toda parte como um dos países mais corruptos do Planeta. Deste Brasil de tantos desvios dos
recursos públicos, do desrespeito ao dinheiro público, da decadência do ensino, da falta de verbas
para carências, como da saúde, das escolas, das estradas, da segurança pública.
Esse foi o grito das urnas e nós não podemos ignorar, desprezar esse grito. Nós precisamos
nos inserir nesse apelo que os eleitores brasileiros manifestaram, anteontem, para a perplexidade
de uma grande parte, que esperava por mudanças, mas pouquíssimos acreditavam que fossem tão
profundas, como acusaram as urnas.
Então, a minha primeira palavra, Sr. Presidente, Senadores, é de que não é possível ignorar,
daqui para adiante, o que disseram os brasileiros que, no seu direito democrático, foram às urnas
protestar e dizer que tudo isso que está aí não serve.
Nós precisamos de novas administrações, precisamos de reformas estruturantes, precisamos
de respeito ao dinheiro público, precisamos de disciplina, de seriedade. E não se fale, como alguns
têm dito, alguns jornais têm escrito, que o que se vê é o resultado de uma volta ao
conservadorismo. Acho que há aí um erro de interpretação.
Desde quando é conservadorismo querer disciplina, transparência, moralidade da política e
dos políticos, respeito ao dinheiro público, respeito às famílias? E é o que se pediu nesse
pronunciamento das urnas de anteontem. Isso não pode ser traduzido como conservadorismo, mas
sim como desejo de mudança e de evolução.
Não vou me deter aqui, é claro, em nomes que não retornam, que não são reconduzidos,
muitos deles pessoas que, se dependessem de nós, não poderiam deixar de voltar, como o nosso
próprio Presidente dos trabalhos, Valadares, que é um homem que, por sua dignidade, por sua
correção, precisava continuar aqui. A minha conterrânea Ana Amélia, que fez uma opção que não

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

12

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

deu certo, será uma outra pessoa que fará muita falta, pelo talento que sempre demonstrou, pela
participação muito ativa nas causas do Brasil, defendidas aqui, neste Parlamento.
Também não quero me deter aqui sobre o que se chamou e continua se chamando, para
efeito desse verdadeiro tsunami, de "o efeito Bolsonaro", que tem a ver, sim, tem muito a ver com
esses resultados, porque, vejam bem, não é por acaso que um militar disciplinado é lembrado e
não é por acaso que tantos militares estão sendo eleitos por este Brasil afora, porque o militar tem
a imagem do respeito à lei, da austeridade, da disciplina, e o Brasil precisa de disciplina.
Estou satisfeito com o meu Partido, Sr. Presidente. O PSD passa a ter a terceira bancada
aqui no Senado Federal. Com sete Senadores, passaremos a ser a terceira maior bancada do
Senado, o que nos permitirá, pelo estatuto do Partido, lutar muito, unanimemente, de forma
unissonante, pelas causas que o Brasil reclama há muito tempo.
Por outro lado, ao lembrarmos que não podemos desprezar esse apelo, esse grito das urnas,
não podemos deixar de tomar outras atitudes, daqui por diante, com aquelas grandes causas,
aqueles grandes projetos que foram desprezados nesses últimos tempos, que não foram trazidos à
pauta do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados.
O Senado Federal está tendo uma renovação de 85%. Das 54 vagas colocadas em disputa,
nessa eleição de anteontem, 47 passam a ter outros nomes aqui no Senado Federal. Da mesma
forma, na Câmara dos Deputados houve uma renovação de 45% nesse pleito, assim como a
Assembleia Legislativa do meu Estado teve uma renovação de 51%. Isto é, a palavra "renovação" é
a palavra de ordem no Brasil. E nós precisamos obedecer a essa ordem dos brasileiros. Não é
possível que alguém queira continuar com o que se fazia aqui no Congresso Nacional,
particularmente no Senado.
Eu mesmo tenho frustração com causas pelas quais tanto lutei, mas não tiveram
continuidade, como, por exemplo, a quebra do sigilo nas operações do BNDES – e nós haveremos
de voltar, no próximo ano, a exigir esta discussão, uma vez que foi tão enxovalhado, tão
malbaratado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Da mesma forma, o
projeto...
(Soa a campainha.)
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) – ...
de mudança de critérios para a indicação dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Da mesma
forma, neste Brasil de tanta criminalidade, o projeto de mais rigor na progressão de regime para
os presidiários, causas que não tiveram eco, que não tiveram prosperidade. Entre elas, também,
um apelo que fiz reiteradamente ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que jamais
me deu ouvidos, para que trouxéssemos de volta à discussão as dez medidas anticorrupção, projeto
que continua engavetado num dos armários do Senado Federal.
Enfim, nesta volta aos trabalhos, nesta terça-feira de hoje, a minha palavra é a de que se
respeite a vontade do eleitorado brasileiro, a vontade das mudanças as quais estamos...
(Interrupção do som.)
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) – ...
obrigados a cumprir daqui por diante. (Fora do microfone.) Uma palavra final, com a
concordância de V. Exa. Mais um minuto?
Eu queria dizer que uma das causas de tantas mudanças e que precisa de um devido realce
diz respeito, Sr. Presidente, à operação Lava Jato. Foi através dessa memorável operação que os
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brasileiros tomaram conhecimento dos desvios, da roubalheira, da malversação. A mudança de
agora é consequência da Lava Jato.
E, por fim, uma palavra sobre a importância das mídias sociais, que se fez nesse pleito de
anteontem.
As mídias sociais tiveram um papel relevantíssimo...
(Soa a campainha.)
O SR. LASIER MARTINS (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - RS) – ...
relegando ao segundo plano, mas com vantagens, aquele logro dos marqueteiros. E a
desimportância do rádio e da televisão, porque muitos candidatos sem rádio e televisão tiveram
atuações exponenciais nesse pleito. São lições sobre as quais temos muito ainda a falar neste
restante de ano e, principalmente, no ano das mudanças, o ano de 2019.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/PSB - SE) – Senador Paulo Paim, próximo orador inscrito. (Pausa.)
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Caro Senador Antônio Carlos Valadares, caros Senadores presentes, caros
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, que acompanham esta sessão, pouco
mais de 48 horas daquilo que nenhum analista político, nenhum instituto de pesquisa foi capaz,
com antecedência de quatro dias, vislumbrar como resultado das urnas e qual o comportamento, o
ânimo e a disposição do eleitorado brasileiro de mudar. Mudar e renovar.
Exatamente na contramão do que aconteceu domingo é o que os analistas falavam: não
haveria renovação, porque o Fundo Partidário, o financiamento público de campanha determinaria
a manutenção dos Parlamentares já presentes no Congresso Nacional. Isso seria um artificialismo
para não haver alteração da composição congressual, seja na Câmara, seja aqui, no Senado
Federal. Até porque os Deputados Estaduais não tiveram acesso a esse financiamento público de
campanha, que foi determinado muito mais pela proteção dos candidatos à composição do
Congresso, onde está o voto que decide a posição da bancada com o Poder Executivo. E é
exatamente isso, Senador Valadares, que nós, aqui nesta Casa, temos que avaliar.
Mais do que isso: quando se negava que haveria renovação, qual não foi a surpresa: nesta
Casa, no Senado, a renovação, Senador Lasier Martins, foi de 85%. Apenas oito conseguiram a
reeleição.
E é exatamente um grande sinal que a sociedade brasileira está demonstrando aos políticos,
às lideranças políticas, aos comandantes e aos líderes partidários. A sociedade está dando um
recado muito claro: ela não quer saber mais de corrupção, ela não quer saber mais de insegurança.
As pessoas não podem sair de casa, porque correm o risco de serem assaltadas, de sofrerem um
homicídio, e toda essa celeuma. E ainda, dentro desse processo, ao longo desses últimos quatro
anos, a Operação Lava Jato como caldo de cultura para levar ao povo brasileiro a confiança de
que é um divisor de águas no combate à corrupção e à impunidade.
O discurso dos candidatos que vieram para esta Casa e para a Câmara foi moldado
precisamente, porque souberam interpretar o sentimento do eleitorado brasileiro e da sociedade
brasileira, órfãos daquele que atendesse a esse clamor com mais segurança pública, com menos
corrupção e com uma atenção maior às questões fundamentais: a geração emprego, a educação e a
saúde, que continua na UTI em nosso País.
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Também foi derrubada por terra – penso que há um questionamento agora – a força dos
institutos de pesquisa. Caíram equivocadamente. Não há como explicar: nem os técnicos, nem os
matemáticos, nem os estatísticos conseguem explicar, Senador Valadares, como as pesquisas, até a
véspera da eleição, mostravam candidatos que não chegaram ao Senado Federal em primeiro
lugar. Por exemplo, Dilma Rousseff, em Minas Gerais; Roberto Requião, no Paraná; e Magno
Malta, no Espírito Santo, uma pessoa ligada ao candidato Bolsonaro.
Essas coisas surpreendentes devem servir de uma grande lição às lideranças políticas. Então,
é preciso entender esse sentimento da população. Mais ainda: um sentimento que foi ativado por
um protagonismo extraordinário das redes sociais. As redes sociais tiveram o papel do
financiamento público de campanha, porque a rede social é gratuita. Houve um ativismo
extraordinário dos candidatos que souberam usar essa ferramenta para o bem – alguns usaram
para o mal.
E, aí, vem um detalhe. Eu sou uma ativista das redes sociais orgânicas. Só para se ter uma
ideia da força e da reação da rede social, bastou ontem eu ter afirmado que, no meu Estado do
Rio Grande do Sul, o gaúcho não aceita a neutralidade, os gaúchos não aceitam neutralidade e,
numa hora de decisão para o País, os gaúchos querem lado... Eu não tinha outra alternativa. Fiz
conscientemente – não poderia de maneira alguma ficar do lado de quem destruiu o País em 12
anos de governo e quer retornar esse mesmo projeto de poder, não um projeto de País, colocando
em risco a Lava Jato, colocando em risco aqueles valores, aqueles princípios que a sociedade tanto
cultivou – para chegar a esta eleição e dar o recado para as lideranças da esquerda brasileira que
não souberam explorar ou que fizeram isso de maneira desonesta, em certa medida, porque
prometiam uma coisa e não ofereceram aquilo que prometiam em relação à ética na prática
política.
Por isso há um ex-Presidente, lamentavelmente, preso em Curitiba. Então, esse é o preço que
estamos agora pagando, mas dado não por uma condução de projeto político nascido nesta Casa,
mas nascido nas urnas da maneira mais democrática possível, no anseio da população, ao trazer
para o conhecimento do mundo o que o brasileiro quer, o que as brasileiras querem.
E esse recado vai em que direção, na República recente do nosso País, pós-88, Constituição
de 88, com 30 anos comemorados recentemente? O que isso mostrou? Talvez, pela primeira vez,
uma clara definição ideológica do eleitorado em contrapartida às questões fisiológicas, aquela que
troca o voto por um interesse qualquer e que desmascarou, destruiu e implodiu esse sistema de
toma lá dá cá também na relação entre o eleitor e o agente público candidato a Deputado
Estadual, Federal, Senador ou Governador.
Então, esses recados todos vieram para reafirmar a relevância das redes sociais. E há aí outro
fenômeno: a rede social, como todo mecanismo novo de comunicação, serve para o bem e para o
mal, que o digam as campanhas de vacinação que o Ministério da Saúde enfrenta de pessoas que
fazem uma condução equivocada desse processo. O Ministério teve que montar uma estrutura para
evitar o impacto das fake news para não prejudicar a vacinação, que é uma questão de saúde
pública. Essa é uma situação extremamente preocupante.
Na política, tão preocupante quanto na saúde, é preciso cuidar da saúde da democracia, e a
saúde da democracia pressupõe o respeito entre os adversários. As redes sociais também foram
usadas. A famosa fake news, a notícia falsa, teve, em muitos momentos, um grande peso para
contaminar a discussão e o processo. As fake news vieram para detonar, para destruir e arrasar o
adversário, não importando como fosse feito.
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Lembro muito bem que o Tribunal Superior Eleitoral fez um movimento... Eu presido a
Fundação Milton Campos. Fizemos um seminário aqui no Interlegis, em que, para minha alegria,
vieram Ministros do TSE; vieram Ministros do STJ; vieram Ministros ligados à questão do
controle da eleição; veio o Presidente da OAB, Cláudio Lamachia, porque também a OAB está
interessada em evitar as fake news no processo eleitoral.
Veja só: todos os partidos firmaram acordos com a Justiça Eleitoral para trabalhar
corretamente, combatendo as fake news. O único partido que não assinou esse documento foi
precisamente o Partido dos Trabalhadores. E ele, que se valeu muito das fake news, agora vai à
Justiça Eleitoral para reclamar do peso das fake news. É aquela história: pimenta no olho do
adversário é colírio. Agora está sentindo o impacto daquilo que usou contra os seus adversários.
Eu fui vítima do PT, porque a candidata a vice na chapa de Fernando Haddad fez uma fake
news a meu respeito quando eu, aqui nesta tribuna, estava criticando um discurso em que uma
Senadora do Partido dos Trabalhadores havia feito um manifesto na TV Al Jazeera...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – ... cujas
relações com o mundo árabe e com os movimentos islâmicos é muito forte, reconhecido
internacionalmente. Eu havia dito que ela estava fazendo um apelo para que a Al-Qaeda, os
movimentos ligados ao mundo islâmico, que são os terroristas do mundo islâmico... Ela poderia
estar eventualmente pedindo a eles apoio para virem ao Brasil.
Fiz uma analogia que politicamente é aceitável numa hora de embate como esse, mas ela
tratou de fazer disso uma fake news de que eu havia confundido todas as coisas. E é exatamente
aquilo que eles fazem. Eles agora estão sentindo o preço e o peso desse veneno que eles também
aplicaram contra os seus adversários. Então, o peso das fake news, caros colegas Senadores,
Senador Telmário Mota, Senador Valadares, Senador Lasier Martins, todos eles agora estão
sentindo. E é preciso uma vigilância, é claro, do eleitorado.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – É preciso
separar o joio do trigo nessa questão relacionada às fake news, às notícias falsas, das verdadeiras
informações que o eleitorado precisa receber através das redes sociais.
Bastou que eu dissesse, ontem, Senadores, que o Rio Grande do Sul não aceita neutralidade e
que eu precisava tomar partido... Disse isso, ao assumir essa posição favorável à candidatura do
Deputado Jair Bolsonaro nesse segundo turno, por conta dessa cultura gaúcha de tomar partido.
E eu tomei partido. Não poderia ficar do lado do candidato Fernando Haddad, do PT, porque
combati aqui no impeachment, fui uma das vozes mais fortes e vigorosas a favor do impeachment
e contra os desmandos do PT. Então, não seria de nenhuma forma coerente de minha parte estar
do outro lado.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - RS) – Nessas
24 horas, eu tive um aumento nas minhas redes sociais, em Facebook, Instagram, Twitter,
extraordinário, porque é exatamente a participação do eleitorado nesse processo, o qual nós vamos
enfrentar.
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Então, eu quero agradecer aos meus seguidores das redes sociais, agradecer muito nesse
embate, e, sobretudo, aqui tratar de dizer que foi uma honra muito grande o desafio que eu
enfrentei, Senador Valadares. Pediria, por gentileza, de V. Exa., um minutinho a mais – aqui não
é uma sessão deliberativa –, um tempo a mais para apenas concluir o meu raciocínio, Senador
Valadares.
Quero dizer que eu tive uma honra extraordinária de compartilhar com Geraldo Alckmin, o
Governador de São Paulo, e com a equipe que o acompanha e com ele trabalha há tanto tempo,
uma campanha de honestidade, de integridade, de ética, e dizer que eu aprendi muito. Tenho
reafirmado: aprendi mais em oito anos de Senado Federal do que em 40 anos como jornalista. E,
em dois meses e meio de campanha eleitoral, aprendi mais sobre a natureza humana do que em
toda a minha vida – e esse ensinamento eu levo.
E quero agradecer à equipe do governador Geraldo Alckmin, toda à sua assessoria, do mais
alto nível de assessoramento ao mais simples e singelo servidor lá de todo o segmento, pessoas com
integridade elogiável, preparo acadêmico, preparo técnico, competentes, mas, sobretudo, de uma
ética no relacionamento e um respeito às diferenças, um respeito às diferenças ideológicas, um
respeito às diferenças raciais, às diferenças de gênero, todas as diferenças, inclusive partidária.
Então, foi uma honra ter participado junto com Geraldo Alckmin e ter, Senador Fernando
Bezerra, combatido o bom combate. Entrei no Senado como ficha-limpa, saio como ficha-limpa e
também, como Geraldo Alckmin, não só isso, nós temos vida limpa.
Muito obrigada, caro Senador Lasier Martins, pela compreensão do horário.
Acho que essa eleição nos traz lições sobre as quais precisamos refletir com muita
profundidade, porque, se nós ignorarmos a sociedade brasileira e se dermos as costas a ela, nós
correremos sérios riscos. Mas, felizmente, o dia 7 de outubro será marcado na história brasileira
pelo vigor máximo da democracia na sua essência maior e na sua dimensão mais profunda.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
(Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o Sr. Antonio Carlos Valadares, 3º Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Lasier Martins.)
O SR. PRESIDENTE (Lasier Martins. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD
- RS) – Senadora Ana Amélia Lemos, esperamos sua presença muitas vezes nesta tribuna, até o
final deste ano ao menos, porque gostaríamos de tê-la ainda por muito tempo.
Com muito prazer, anuncio, por permuta com o Senador Pedro Chaves, o nosso Senador
sergipano Antonio Carlos Valadares, que tem a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Parlamentar Democracia e
Cidadania/PSB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
ocupo a tribuna nesta tarde para comentar, em breves palavras, o resultado dessas eleições. Esses
comentários já foram bem ditos aqui, feitos, com muita propriedade, pela Senadora Ana Amélia e
pelo Senador Lasier Martins, a quem agradeço pela referência ao meu nome, lamentando em
relação à minha pessoa que eu não possa mais voltar para trabalhar em favor de Sergipe e do
Brasil em uma nova legislatura.
Eu escrevi uma reflexão dirigida ao eleitorado de Sergipe, mas que, acredito, serve para todo
o Brasil, diante desse verdadeiro tsunami que surgiu no panorama nacional durante essas eleições,
varrendo do Senado Federal, pelo menos, 85% dos pretendentes a um retorno a esta Casa.
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É verdade que o nosso eleitor, escaldado por atos que muito o decepcionaram, atos que
redundaram no descrédito do Brasil, não só aqui como no exterior, atos de corrupção, de violência
desmedida, de intolerância, foi às urnas e deu um recado na horizontal. Praticamente todos
pagaram a conta do descrédito da classe política, inclusive eu.
Atuei nesta Casa com muita seriedade durante três mandatos de Senador da República,
jamais praticando um ato sequer que pudesse deslustrar a minha história, o meu passado ou
desconcertar o eleitorado do meu Estado em termos da confiança, do carinho e do respeito que
sempre dele recebi, bem como o respeito dos meus colegas aqui no Senado Federal.
Cheguei a ocupar, mesmo em um partido pequeno, a Vice-Presidência do Senado Federal.
Fui Presidente de várias Comissões – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Comissão de Assuntos Sociais – e Vice-Presidente do Senado. Num período em que o PSB tinha
apenas dois Senadores, eu fui conduzido à 2ª Vice-Presidência do Senado Federal.
Então, eu só tenho grandes recordações desta Casa, recordações das manifestações
espontâneas de colegas, tanto nas Comissões, como na Comissão de Constituição e Justiça, como
no Conselho de Ética e no próprio Plenário, manifestações de reconhecimento ao meu trabalho. E
dessa forma é que o Diap me elegeu por 11 vezes, me colocando entre as cem cabeças do Senado
Federal. Isso se deu por 11 vezes consecutivas, o que é raro acontecer em uma Casa legislativa
como o Senado da República.
Então, eu saio daqui com a cabeça erguida, certo de que cumpri com o meu dever, com a
minha função de Senador, e que jamais esquecerei os votos que recebi do meu Estado, tampouco
as manifestações de apreço e de carinho dos Senadores e Senadoras desta Casa.
Eu fiz uma reflexão e a apresentei no dia de hoje às mídias sociais de Sergipe, nos seguintes
termos:
Não desistirei do meu Sergipe! O voto popular sempre representou um instrumento de
fortalecimento da democracia, e o resultado de todas as eleições traduz o querer do povo. Da
mesma forma como fui consagrado tantas vezes nas urnas, homenageio o povo na hora em que
preferiu eleger outros concorrentes, aos quais dirijo, neste momento, o meu pensamento,
desejando-lhes muito sucesso em jornada ao mesmo tempo honrosa e de grande responsabilidade,
atuando com esmero e dedicação para bem representarem o nosso querido Estado de Sergipe.
Um mandato de Senador, enquanto durar, transpõe a simples volúpia pelo poder, para se
transformar em uma vanguarda permanente em defesa do Estado e da Nação.
Sou muito grato aos meus conterrâneos, que votaram em mim nesta eleição e me deram três
mandatos consecutivos de Senador, confiando no meu trabalho e na minha honestidade.
Na planície e sem mandato, não desistirei do meu Sergipe, estarei em outras trincheiras na
luta para preservar o seu sagrado nome, e me ombrear a quantos queiram dias melhores para
nossa gente.
O respeito e amor que devoto a esse povo generoso, o povo sergipano, de quem sou credor até
os últimos dias de minha vida, continuarão a cintilar sempre no meu coração e na minha alma,
onde guardo com carinho o troféu de muitas vitórias.
Fui Prefeito Municipal, fui Deputado Estadual duas vezes, Deputado Federal, ViceGovernador, secretário da educação, Governador e Senador por três vezes. Então, eu guardo com
carinho o troféu dessas vitórias que me foram concedidas pelo povo sergipano ao longo da minha
carreira de cinco décadas, sempre pontilhada pela ética e muita lealdade a nossa gente, para
jamais desmerecer a sua confiança.
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Afasto-me do Senado pela vontade soberana do meu povo. Aceito com humildade e
resignação o recado das urnas, mas, nem por isso me afastarei do povo até quando tiver forças
para defendê-lo contra as injustiças e a humilhação da fome e da extrema pobreza; continuarei na
luta contra as desigualdades que ainda imperam no Brasil, especialmente em Sergipe –
desigualdades que geram a pobreza, a intolerância, o preconceito e a exploração do nosso povo
pela demagogia e pelo populismo como arma para atrair votos e vencer eleições.
O povo sergipano, para quem tiro o meu chapéu, contará sempre com a minha coragem e a
minha lealdade em todos os momentos, agora, a partir de fevereiro, como um simples cidadão
sergipano, como um simples cidadão brasileiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lasier Martins. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD
- RS) – Meus cumprimentos, Senador Antonio Carlos Valadares. Foi muito bom ouvir V. Exa.
dizer que não desistirá do seu Sergipe. E não poderia ser diferente depois de 50 anos de vida
pública em todos os mais altos cargos do seu Estado.
Esperamos que, entre as trincheiras de que V. Exa. fala, esteja também esta aqui, para uma
volta mais adiante.
Cumprimentos.
Pela ordem de inscrição, com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras.
Sr. Presidente, no último domingo, nós concluímos as eleições em primeiro turno, em que
foram eleitos todos os Parlamentares estaduais e federais. Vários Governadores e outros
candidatos ao Executivo ainda terão que concluir o processo eleitoral no dia 28, salvo engano,
agora do mês de outubro, quando acontecerá o segundo turno.
Eu quero, Sr. Presidente, dizer que, neste momento, não vou fazer uma análise nem das
eleições, nem do resultado no meu Estado do Amazonas. Voltarei a fazer com bastante
detalhamento essa análise das eleições, porque entendo que nós não concluímos ainda o processo
eleitoral.
Então, a hora não é só de avaliação, a hora é de falar do Brasil, a hora é de voltar a falar do
meu Estado do Amazonas, porque uma das principais decisões ainda está para ser tomada, ou
seja, a escolha de quem será o próximo Presidente da República, que acontecerá no último
domingo deste mês.
Então, o que nós temos que falar é sobre as candidaturas à Presidência da República, falar o
que cada uma delas defende para o País, o que cada uma delas apresenta como proposta para a
nossa gente, para o nosso povo e, sobretudo, para o meu Estado do Amazonas.
A hora também é de falar sobre as eleições em segundo turno que acontecerão no meu
Estado do Amazonas, porque lá também voltaremos às urnas para escolher, entre duas
candidaturas, de Wilson Lima e Amazonino Mendes, qual dos dois será o Governador do meu
Estado do Amazonas.
Mas, Sr. Presidente, eu quero abrir aqui aspas rápidas para dizer o seguinte em relação às
eleições ocorridas no último domingo.
Primeiro, um resultado que surpreendeu a todos, tamanha a discrepância com aquilo que
mostravam as pesquisas eleitorais, e não apenas num Estado, e não apenas envolvendo uma única
candidatura, não. Na maioria dos Estados brasileiros, inclusive no meu Estado do Amazonas, Sr.
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Presidente, as pesquisas – todas elas – de todos os institutos mostravam um caminho, e o
resultado da urna foi completamente diferente daquilo que víamos nas pesquisas.
Segundo, Sr. Presidente, quero dizer que apesar do resultado adverso em relação à minha
candidatura, eu chego aqui a esta tribuna, Sr. Presidente, com a mesma disposição que sempre
tive quando ocupei a tribuna, porque saí e saio dessas eleições com o espírito e o sentimento do
dever cumprido, com a consciência muito mais do que tranquila, porque a minha campanha foi
pautada única e exclusivamente em falar daquilo que defendíamos e defendemos para o Estado do
Amazonas e fazer uma prestação de contas do meu mandato. Afinal de contas, eu sou
Parlamentar.
Então, não devia, num período de eleição, apenas dizer o que eu queria fazer, mas deveria –
era o meu dever e assim o fiz – mostrar como atuei aqui no Senado Federal, de que lado fiquei e
quais foram os meus votos. E foi exatamente isso que fiz, durante toda a campanha eleitoral.
Lamentavelmente, meus adversários não fizeram isso. Aliás, o que venceu a eleição, Sr.
Presidente, iniciou a campanha mostrando um CPF, como se CPF fosse atestado, como diz um
jornalista lá da minha cidade de Manaus, como se isso fosse, Senador Telmário, atestado de
idoneidade, mas não era só isso, não.
Ele dizia em todos os seus programas eleitorais, do primeiro até um determinado programa
que eu já vou falar, que ele era limpo, que ele era independente, que era livre e que queria uma
cadeira no Senado para lutar pelo Amazonas e pelo nosso povo, enquanto eles e ela – eu sou a
única Senadora e era a única candidata mulher ao Senado –, enquanto eles e ela querem fugir da
cadeia. Essa foi a campanha eleitoral que nós enfrentamos lá.
Ingressei na Justiça Eleitoral desde o primeiro minuto, perdi. No primeiro julgamento, recorri
à Justiça Eleitoral e ganhei. Lamentavelmente muito tarde já, muito tarde, porque isso se
disseminou muito. Eu quero, então, neste meu primeiro pronunciamento, após o primeiro turno
das eleições, dizer o seguinte: isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim! Essa pessoa que fez
isso vai responder pelos atos e palavras, acusações levianas que fez durante a campanha inteira,
porque, se há alguma coisa que me orgulha muito, Sr. Presidente, é a minha postura na política
brasileira. Em trinta anos de mandato parlamentar, nunca recebi absolutamente nada
indevidamente. Aliás, nunca fui sequer acusada de corrupção. Não. Nunca. De corrupção, nunca,
Sr. Presidente, sequer fui acusada. Para ter que ouvir isso durante a campanha inteira?
Enfim, como eu sempre digo desta tribuna: não tarda, o tempo é o senhor da verdade. A
verdade, às vezes, pode demorar, pode tardar, mas ela virá. Ela virá. Aliás, ontem mesmo... Vejam
a ironia da situação, Srs. e Sras. Senadoras: ontem mesmo, num programa de uma rádio local que
entrevistou esse candidato que venceu as eleições, ele, depois da entrevista, não sei por que
exatamente, mas o jornalista teceu o seguinte comentário, falando sobre esse mote de campanha,
dizendo que o CPF não representa atestado de idoneidade para ninguém e que ele deveria ter feito
o que não fez durante a campanha, que ele poderia, abre aspas, isso foi o que disse o jornalista,
abre aspas: "Podia ter rodado um vídeo onde és colocado em evidência com as mãos no pacote do
célebre mensalinho que era pago pelo Alfredo Nascimento". E o jornalista se diz arrependido de
não ter rodado esse vídeo. Um vídeo em que, dizem, ele estava recebendo um tal de mensalinho
que era pago pela Prefeitura todos os meses. Mas, enfim, isso não vem ao caso.
Eu quero, Sr. Presidente, neste tempo que me resta, com a benevolência de V. Exa., falar um
pouco deste segundo turno do processo eleitoral. Chamou muito a minha atenção hoje a matéria...
Primeiro, o que vem marcando muito esse processo eleitoral é aquilo que muitos, inclusive V.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

20

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

Exa., falam da tribuna: as fake news, as mentiras, as inverdades que são postas, que são falsas,
notícias falsas vendidas como verdades, não é? Então, veja, esse tem sido o principal mote.
O candidato Haddad, que é o candidato que não apenas nós apoiamos, mas a quem demos a
candidatura de Vice-Presidência, que é de Manuela d'Ávila, inclusive tomou uma iniciativa muito
importante de fazer um pacto em conjunto com o seu adversário para que cesse esse tipo de fake
news, para que ambas as candidaturas possam repelir esse tipo de atitude, principalmente por
meio das mídias sociais e por meio de aplicativos dos telefones, como WhatsApp e outros. Isso é
muito importante.
Mas, independentemente disso, eu penso que nós temos que trazer o debate para a política,
porque o povo brasileiro tem que escolher em cima da verdade, o povo brasileiro tem que escolher
o seu futuro Presidente em cima do que cada um defende para o seu País.
E hoje, Sr. Presidente, preocupou-me muito aquilo que é manchete do jornal Folha de
S.Paulo, olha só: "Bolsonaro e Guedes recrutam executivos para a sua equipe". Aí vamos lá, na p.
21, ver quem são os executivos que eles estão recrutando para a sua equipe de governo, ou seja,
para serem, segundo eles, os ministros...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – ... caso ele vença as eleições. Veja quem ele deverá recrutar: o CEO, o executivo do Bank
of America; o executivo da Bozano Investimentos; o executivo da Goldman Sachs; o executivo do
Santander; ou seja, banqueiros, Senador Telmário! Ele quer fazer um Governo de banqueiros!
Aí eu pergunto ao povo lá do meu Amazonas, lá da cidade de Manaus, lá dos interiores do
meu Estado: o que os banqueiros vão fazer em prol de Estados tão distantes quanto o nosso? O
que banqueiros, no Governo, vão fazer pelo povo do interior? Como serão tratados os programas
Luz para Todos, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, o seguro-defeso com um governo de
banqueiros?
Aliás, eles têm dito e redito que férias é o maior absurdo que se pratica no Brasil, pagar um
terço a mais durante as férias, e outro absurdo seria pagar o décimo terceiro, porque as empresas
só recolhem 12 meses por ano. E como pagar o décimo terceiro? Então, é isso que a Nação
brasileira tem que discutir, é isso que a nossa gente precisa discutir.
Aliás, esse Paulo Guedes, dizem, é quem de fato manda no Bolsonaro, é quem determina, é
quem dá as regras de governo, é quem fez o programa, é a cabeça pensante de Bolsonaro.
O que é que Paulo Guedes já falou sobre incentivos fiscais? Que ele é contra! E eu vou falar
isso todo dia, aqui desta tribuna, para que a gente do meu Estado... E olhem que, no Estado do
Amazonas, o resultado para Presidente foi 43 a 40 contra o nosso candidato Haddad – ou seja,
muito equilibrado. Mas o que é pior: o Estado se dividiu entre interior e capital. A capital votou
com a candidatura que venceu, e o interior votou Haddad.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – E votou Haddad por quê? Votou Haddad por conta do Bolsa Família, por conta da
mudança que está ocorrendo nas cidades do interior, e não só nas cidades; está mudando a vida
das pessoas, porque as universidades estão chegando ao interior. Olhem que maravilha, Srs.
Senadores!
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Quando que eu, que vivo no Amazonas há mais de 40 anos, há quase 50 anos, imaginaria que
nós pudéssemos ter, um dia, tantas faculdades públicas como temos hoje, públicas, como a
Universidade Federal do Amazonas e a faculdade de Medicina no interior? Isso é muito bonito!
Aí, eu digo a todos: querem votar no candidato, mas saibam o que ele vai fazer, saibam o que
ele pensa da Zona Franca de Manaus. Bolsonaro é contra a Zona Franca de Manaus, porque é
contra incentivos fiscais. Saibam o que vai fazer com os programas sociais.
Então, quem recruta banqueiro para fazer parte de governo é porque não está preocupado
com o povo brasileiro; muito menos com o nosso interior, com o interior do Amazonas.
Antes de dar o aparte a V. Exa., Senador Telmário, eu quero, Senador Lasier, dar aqui uma
informação. Em seguida, se V. Exa. me permitir, concedo o aparte ao Senador Telmário, para que
possa eu concluir o meu pronunciamento, ao qual V. Exa. já está dando minutos extras.
Mas eu quero aqui dizer, em decorrência das inúmeras notícias que estão saindo nos jornais,
inclusive aqui na Folha de S.Paulo, que dizem que o meu partido, o PCdoB, estaria ou está entre
os partidos que não alcançaram a cláusula de barreira, que isso não corresponde à realidade,
porque nós temos candidaturas nossas a Deputados que estão sub judice, cujos votos, se apurados,
serão suficientes para que alcancemos nós, do PCdoB, a cláusula de barreira. Então, não é uma
posição definitiva que coloca o PCdoB como um partido que não alcançou a cláusula de barreira.
Por fim, concedo um aparte ao Senador Telmário.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Moderador/PTB - RR) – Senadora Vanessa, primeiro,
agradeço o aparte e a gentileza do Presidente, até por entender este momento pós-primeiro turno
das eleições, que é um momento de extrema expectativa no Brasil todo, em que...
(Soa a campainha.)
O Sr. Telmário Mota (Bloco Moderador/PTB - RR) – ... o recado das urnas apresentou
uma grande divergência dos institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa foram para um lado e
as urnas foram para outro. Então, realmente acho que o grande derrotado foram essas previsões
nessas pesquisas.
Mas eu respeito muito a decisão das urnas, que são soberanas, mas quero dizer que esta Casa
vai ficar mais triste, esta Casa vai ficar menor, esta Casa vai ficar sem uma voz forte da mulher
brasileira, com a saída de V. Exa.. Pode ter certeza.
Eu acho que Manaus, que é a mãe, ali, do nosso Estado – Roraima foi Município, minha
bisavó era filha do Amazonas... Então, eu fico triste por uma melhor avaliação. Às vezes, uma
onda de uma candidatura que vem prometendo o céu, em que agora a gente já vê as parcerias do
céu, de repente, pode fazer uma avalanche e, nisso, acaba levando pessoas que...
As redes sociais foram fundamentais. Foram instrumentos pequenos diante de grandes
instrumentos dominados por políticos. Por exemplo, o monopólio dos meios de comunicação do
meu Estado foi derrotado exatamente com as redes sociais.
Mas também ali você, às vezes, muitas horas não sabe fazer a distinção ainda entre uma fake
news e uma informação verdadeira. Eu tenho certeza de que V. Exa. foi vítima disso. Mas essa sua
garra, essa sua determinação e esse seu amor pelo Estado do Amazonas, pelo povo brasileiro, pelas
causas dos mais humildes vão lhe fazer muito mais forte.
Quer conhecer a Senadora Vanessa? Trabalhe junto com ela. Vanessa é uma pessoa que é a
mesma da tribuna, é a mesma de uma decisão da liderança, é a mesma de uma reunião fechada,
assim como o Senador Paulo Paim. Vocês mantêm uma coerência permanente. Então, quero dizer
para V. Exa. que, nestes quatro anos em que eu passei trabalhando com V. Exa., aprendi muito, e
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aprendi, sobretudo, a respeitá-la. E lamento profundamente que esta Casa perca uma
Parlamentar, principalmente mulher, da magnitude de V. Exa. V. Exa. tem a minha admiração e
o meu respeito. Se eu votasse em Manaus, V. Exa. seria o meu primeiro voto.
Mas eu quero aqui dizer outra coisa para V. Exa. Quando eu vejo V. Exa. trazer essas
informações de que o candidato a Presidente Bolsonaro começa a recrutar banqueiros, eu faço a
pergunta: por que é que ele não fica logo com os mesmos caras que estão aí, do Temer? Porque o
que está afundando o Brasil são os rentistas – os rentistas. O rentista só pensa em lucro. Eu
sempre digo: quando o cara vive de juros, de agiotagem, de dinheiro...
(Soa a campainha.)
O Sr. Telmário Mota (Bloco Moderador/PTB - RR) – ... fazendo dinheiro, tomando o
dinheiro, a riqueza do povo, que não vai para investimento, essa pessoa é sem coração, é sem
amor, é sem sentimento e tal. Eu fico muito mais preocupado quando o Ministro da Fazenda dele,
esse Paulo, é contra esses incentivos.
Imagine: o Estado do Amazonas, que já tem sua robustez, já tem um parque industrial
cristalizado, sentiria um impacto violento, porque o caminho da economia mais forte que há é a
indústria de Manaus. Imagine Roraima, que tem um incentivo no Município de Bonfim...
O SR. PRESIDENTE (Lasier Martins. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD
- RS) – Senador Telmário, só para o controle de V. Exa.: por ordem de inscrição, V. Exa. é o
próximo a usar a tribuna.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Moderador/PTB - RR) – Graças a Deus. Eu só estou
aproveitando esta fala dela, porque a Vanessa merece toda essa nossa deferência.
O SR. PRESIDENTE (Lasier Martins. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD
- RS) – Perfeito.
O Sr. Telmário Mota (Bloco Moderador/PTB - RR) – Então, eu queria dizer isto,
Senadora Vanessa: se Manaus está preocupado, imagina Roraima, onde temos também a Área de
Livre Comércio, a ZPE, que é um bloco pequeno, na capital e no Município de Bonfim. E Roraima
deu 70% de votação para o Bolsonaro. Então, é bom pensar nesse sentido.
Obrigado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – Eu concluo, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exa. e as palavras...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – ... carinhosas de reconhecimento do Senador Telmário.
E quero dizer, Senador Telmário, que não iniciei a minha militância política sendo
Parlamentar e não preciso ter mandato parlamentar para seguir na luta, porque eu luto por aquilo
em que acredito; eu luto porque sei que é possível que a gente construa uma sociedade melhor,
uma sociedade sem tantas diferenças que nós vivemos hoje, uma sociedade em que a maioria passa
fome, não tem trabalho, não tem salário, não tem onde morar, enquanto alguns vivem de forma
nababesca. Então, é por isso que eu luto e é por isso que eu vou continuar lutando. E defendendo
o meu Amazonas.
Às vezes, as pessoas não compreenderam algumas posições que eu tomei aqui, mas saibam
que todas as posições que tomei foram em defesa da minha Zona Franca. Quando a gente dizia
que o Lula defendia a Zona Franca, as pessoas achavam que era só discurso; quando a gente dizia
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que a Zona Franca iria sofrer com esse tal Michel Temer, diziam que era só discurso. Está aí: 14
anos de tranquilidade, de Zona Franca progredindo...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania/PCdoB
- AM) – ... de Zona Franca sendo respeitada. E agora não foram nem dois anos para que Michel
Temer atacasse a nossa Zona Franca, e atacasse de forma dura, retirando incentivos que podem
levar ao desemprego mais de 14 mil famílias. Continuamos lutando, portanto, contra isso.
Aliás, Senador Lasier, um dos projetos que está na pauta de hoje trata da privatização da
nossa Amazonas Energia.
Não é hora de o Senado Federal votar essa matéria. Eu aproveito e peço voto contrário. Não
é hora de votar privatização de nada! Nós estamos entre o primeiro e o segundo turno de uma
eleição, e não é hora de o Parlamento, a mando do Michel Temer, tomar uma decisão que vai
impactar tanto a vida de quem vive lá no meu Amazonas, sobretudo aqueles que vivem no interior
e que dependem do Luz para Todos.
Então, concluo fazendo esse apelo aos Srs. Senadores, aos nossos colegas. Não vamos permitir
que esse projeto seja votado hoje. Não é hora de votar privatização de nada, muito menos da
empresa de energia lá do meu Estado, que é pública, porque ainda é a única que consegue garantir
o acesso da nossa gente, principalmente no interior, à energia elétrica.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lasier Martins. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD
- RS) – Cumprimentos, Senadora Vanessa Grazziotin, sempre tão assídua nessa tribuna. Aliás, eu
chego a pensar que, nesses últimos três anos, foi a Senadora que mais ocupou a tribuna do
Senado.
Por ordem de inscrição, Senador Telmário Mota, da nossa Roraima. E depois, pela ordem, o
Senador Pedro Chaves.
Com a palavra o Senador Telmário.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Moderador/PTB - RR. Pronuncia o seguinte
discurso.) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Lasier. Quero aqui cumprimentar todos os ouvintes
da Rádio Senado e os telespectadores e telespectadoras da TV Senado.
Sr. Presidente, depois de um licenciamento desta Casa, para concorrer ao Governo do meu
Estado, retorno às minhas atividades nesta Casa. Eu quero começar agradecendo ao povo do meu
Estado. Quero agradecer os votos que eu tive, principalmente na região norte do meu Estado,
onde a compra de votos não superou a consciência.
Senador Lasier e Senador Pedro Chaves, eu sou descendente de indígenas. A minha bisavó
era índia pura. E os indígenas estão passando fome e vivendo abaixo do nível de extrema pobreza,
totalmente abandonados. A saúde, que é federalizada, roubada sistematicamente. Mas, graças a
Deus, o câncer caiu, está sendo extirpado. E as comunidades indígenas resistiram à avalanche da
compra de votos. Os indígenas resistiram.
E eu agradeço aqui, começando pelo Município de Uiramutã, que é um Município totalmente
indígena, onde tive uma votação espetacular. Muito obrigado, Uiramutã. Muito obrigado,
Município de Pacaraima, também um Município que é totalmente indígena. Município de
Normandia, onde eu nasci. Obrigado, Municípios de Alto Alegre e de Amajari, onde nós tivemos
uma votação maior.
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Nos Municípios do sul, nós tivemos uma votação muito franciscana, muito singela, muito
simples, e é claro que nós vamos intensificar o nosso trabalho no sul do Estado, a título de provar
que nós trabalhamos muito, que fizemos muito pelo Estado de Roraima, e que talvez as nossas
informações, as nossas publicações não chegaram tão bem àquele povo, que é um povo também
trabalhador, um povo ordeiro, um povo honesto, mas que, naturalmente, talvez não reconheceu.
Mas sempre a resposta das urnas é um ponto de referência que nós vamos levar em
consideração.
Por outro lado, eu quero parabenizar... Eu sempre digo: quem subestima a inteligência da
população acaba pagando um preço caro. Meu Estado, há 30 anos praticamente, era dominado
por um clã da corrupção, a que eu, quando vim para esta Casa, me propus fazer frente. Esse clã
derrotou a Senadora Marluce Pinto, uma mulher que tem uma folha de serviços prestados, de
honestidade e de grandes obras no meu Estado, junto com o falecido Ottomar de Sousa Pinto, exGovernador.
Esse clã derrotou o Senador Mozarildo Cavalcanti, o homem que fez o decreto transformando
o Território de Roraima em Estado, que levou as universidades federais, que levou os institutos,
que ajudou na energia de Guri, que vem da Venezuela. Hoje, as universidades federais têm vários
blocos que foram frutos das suas emendas. Trata-se de homem ilibado, acima de qualquer
suspeita, que também foi derrotado por esse clã da corrupção.
A mesma coisa ocorreu com o Senado Augusto Botelho, um homem que, pela primeira vez,
botou um hospital num dos bairros mais periféricos, que fortaleceu a estrada que liga Manaus,
Amazonas, pois estava destruída, que levou gado para as comunidades indígenas. Foi um homem
que lutou, num primeiro momento, para trazer a internet da Venezuela para o Estado de
Roraima, que serviu também ao Estado do Amazonas, da Senadora Vanessa. E esse homem
também foi derrotado por esse clã da corrupção.
E eu tive que enfrentar esse clã da corrupção, que domina os meios de comunicação: rádio,
televisão e tal. Foram quatro anos tentando me desmontar. Como ele não pode me chamar de
ladrão, porque eu não sou; como ele não pode me chamar de preguiçoso, porque eu não sou –
tenho até o nome de "a máquina do trabalho"; como ele não pode me chamar de burro, porque um
cara que nasceu numa comunidade indígena, sem nenhum grupo político, e chega a Senador da
República, ele começou a dizer que eu não fiz nada, que eu não fiz nada, e mostrando o trabalho,
e, com isso, 45% por cento da população concebeu essa informação. É aquela história: "Água mole
em pedra dura, tanto bate até que fura." Não fura, Senador Lasier, pela força, mas pela
insistência. Hitler fazia muito isso com os adversários dele. Ele dizia: vamos imputar aos meus
adversários uma determinada responsabilidade de uma causa. E eles insistiam naquilo. Quando a
população começava a repetir, é porque estava na concepção mediana das pessoas. E eu enfrentei
isso no meu Estado.
Mas também fiz a contrapartida.
Eu tenho uma pampa, uma pampinha, um carro de som, e é nela em que eu faço o som. Aí,
fui de Município a Município, fui de bairro em bairro e de rua em rua. A pé, porque agora não se
pode mais usar... Tem que ser através de caminhada. Mas fiz todo esse percurso – são 15
Municípios – e conscientizei a população de que Roraima não podia viver mais com o político mais
corrupto deste País, que não só prejudicava o Estado de Roraima como prejudicava, sobretudo, a
Nação brasileira. E, graças a Deus, o dinheiro da corrupção não dobrou o sentimento e a
honestidade do meu povo.
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Roraima, parabéns! Parabéns!
Olha, eu estou feliz, muito feliz, por Roraima ter acordado para a corrupção e ter tirado o
maior câncer do País e do Estado de Roraima nessas eleições.
Já vai tarde! O Moro te espera! Em fevereiro, vai para lá, que o Moro está te esperando.
Eu quero aqui também aproveitar para dizer que estou feliz, que estou de peito lavado;
cumpri mais uma missão: tirei o Parque do Lavrado, que impedia a titulação das terras no nosso
Estado; ajudei a tirar a febre aftosa, que estava havia 50 anos impedindo a exportação do nosso
gado; ajudei a tirar a mosca da carambola, que estava havia oito anos impedindo a exportação das
nossas frutas; e, agora, eu tirei o câncer que impedia o crescimento do meu Estado e prejudicava o
Brasil – e que mandava muito neste Senado.
Mas agora eu quero mais do que isso. Quero dizer que também fizemos história: pela primeira
vez, na história do Brasil, uma indígena, pura indígena, foi eleita Deputada Federal. Protegi, eu
me sacrifiquei. Muitas propostas de coligação com Deputados, com mandato, com recurso, e eu me
recusei, para manter a chance, essa luz acesa de essa indígena ser Deputada Federal. Brizola
elegeu Juruna, e eu elegi a Dra. Joênia.
É hoje Deputada Federal. Fizemos essa história.
Estou feliz que a gente está trazendo mais uma mulher, agora indígena, para defender a
causa indígena com muito amor, com muita responsabilidade. Uma pessoa que vai nos ajudar
muito na defesa das causas indígenas. Eu estou muito feliz e quero dizer mais: o meu Estado
escolheu dois candidatos para o segundo turno. Um é o Anchieta Júnior, que já apoiei. Ele foi um
desastre para o meu Estado, com denúncia de corrupção, endividamento. Olha, foi a maior
lástima. O outro é um banqueiro, é um rapaz que é uma incógnita. Eu torço para que dê certo,
mas eu não vou apoiar nenhum dos dois. Eu vou ficar esperando o povo decidir quem dos dois
será o eleito e terá o meu apoio como Senador, de forma institucional, mas para a base não vou.
Não vou, porque nunca mais vou...
Eu olhei os planos de governo dos dois, e eles não existem. Existem planos pessoais, e não
estou vendo para resgatar... O Estado de Roraima hoje, Senador Lasier, é o Estado que tem o
maior estoque de riqueza natural por pessoa do mundo. Nós temos água em abundância para
produzir, para ter energia limpa, hidráulica. Nós temos hoje 12 horas de sol para ter energia solar,
energia limpa, energia renovável, para ajudar na produção, na entressafra do Brasil, e está aí o
Estado sofrendo.
Nós temos uma das terras mais produtivas do Brasil, temos 2,5 milhões de hectares à
disposição da produção, temos minério de todos os tipos, que podem ser explorados de forma
sustentável para alavancar não só a economia do Estado de Roraima, mas do Brasil, e tudo isso
não está sendo valorizado, porque a corrupção predomina sobre os interesses coletivos. Então, eu
quero aqui dizer que o Estado de Roraima sofre hoje, para se ter uma ideia...
(Soa a campainha.)
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Moderador/PTB - RR) – Dê-me um pouquinho mais
de um minuto. O Estado de Roraima hoje, apesar dessa riqueza natural, é o Estado mais pobre do
Brasil. Olha o que a corrupção faz com um Estado: com todos esses valores naturais que Roraima
tem, essa riqueza natural, é o Estado mais pobre do Brasil, é o Estado mais violento
proporcionalmente – era um Estado em que se dormia de portas e janelas abertas –, é o Estado
que tem o maior índice de desemprego proporcionalmente e é o Estado que tem hoje a maior
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quantidade de famílias vivendo abaixo do nível de extrema pobreza, que são aquelas pessoas que
vivem com menos de R$70 por mês.
Imagine, Senador Pedro Chaves, uma pessoa, uma família viver com menos de R$70; é passar
fome, é passar necessidade. Então, o meu Estado de Roraima é isso hoje. E olha, apesar dessas
riquezas naturais, nós temos um potencial de mercado fantástico. Se somarmos o PIB da
Venezuela ao PIB da Guiana Inglesa e ao PIB de Manaus, o PIB de Roraima é maior que o PIB
de São Paulo, em que temos 46 milhões de pessoas, enquanto Roraima tem apenas 500 mil pessoas
– agora talvez 600 mil, com a migração venezuelana –, mas é um Estado que foi mantido no
chinelo da corrupção, a título de ter as pessoas encabrestadas, não é?
Sabe aquela história de Hitler com a galinha? Eu quero contar essa história aqui. Hitler
perguntava aos assessores dele: "Como é que está a minha imagem perante a população?" "Olha, a
sua imagem está ruim, está desgastada. O povo está revoltado".
"Pois bem, vou ensiná-lo como se trata o povo". Olha o que Hitler fazia: "Dê três dias de
fome para uma galinha". E aí a pessoa dava, os assessores davam três dias de fome. Ele botava
numa sala e arrancava todas as penas: pena do rabo, da asa, da perna, da coxa.
(Soa a campainha.)
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Moderador/PTB - RR) – Só me dê mais um
pouquinho.
A galinha gritando, e aquele monstro ali, tirando todas as penas daquela galinha. No final,
ele a jogava no chão, porque não tinha nem asa. Ela caia, se escondia num canto, ficava
escondida, com medo dele, assustada com aquele monstro. E aí ele pedia uma mão de trigo e
começava a jogar o primeiro caroço, o segundo caroço. Ela, com fome, comeu o primeiro caroço,
comeu o segundo caroço. Aí ele começava a andar na sala, sala redonda, e a galinha atrás dele,
comendo aqueles caroços exatamente daquele monstro que tinha tirado todas as penas dela.
É assim que os políticos canalhas, corruptos, vagabundos, fazem com o povo brasileiro:
roubam e tiram a primeira pena, tiram a saúde; tiram a segunda pena, tiram a educação. Vem a
primeira pena, tiram a estrada; vem a segunda pena, tiram emprego; vem a terceira pena, tiram a
segurança; tiram tudo da população pobre brasileira. Aí nas eleições, começam a jogar o milho:
R$100, R$200, R$300. De repente está lá a população atrás daquele bandido que passou quatro
anos tirando tudo.
Então, isso eu falava de rua em rua...
(Soa a campainha.)
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Moderador/PTB - RR) – ... no meu Município, no
meu Estado, e de bairro em bairro. E graças a Deus, o meu povo entendeu e tirou exatamente o
maior ladrão de Roraima e o maior ladrão do País.
Eu queria agradecer esta oportunidade. Mas, antes disso, queria aqui pedir uma salva de
palmas para o povo gaúcho, por ter reconduzido esse homem que tem a cara da defesa dos direitos
do trabalhador; esse homem incansável; esse gaúcho. Muitas vezes tentei chegar primeiro que ele,
mas ele já estava aqui sentado, lutando. Nas segundas-feiras, quando quase não tem ninguém, ele
já está nas audiências públicas, ouvindo o clamor e a necessidade do povo.
Quem olha pelo trabalhador, quem trabalha com honestidade, merece a recondução.
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Estou falando de V. Exa., Senador Paulo Paim, do meu respeito e da minha admiração.
Retorne à Casa que não pode perder V. Exa. Os gaúchos, com muita inteligência, reconduziram o
homem de que o Brasil precisa.
O SR. PRESIDENTE (Lasier Martins. Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD
- RS) – Cumprimento o Senador Telmário e endosso inteiramente as suas palavras com relação à
recondução do Senador Paulo Paim, do meu Rio Grande do Sul. Podemos ter algumas
divergências, mas tem sempre o máximo respeito de todos nós, pela lealdade, pela correção de
comportamento, pela ética. O Rio Grande do Sul, Senador Paim, estará muito bem representado.
Trabalharemos juntos aqui, porque nós, na verdade, não somos Senadores, a rigor, de uma
ideologia ou de um partido. Acima de tudo, somos Senadores do Estado do Rio Grande do Sul.
Cumprimentos.
Com muito prazer, anuncio agora, pela ordem de inscrição, depois falará o Senador Paim, o
nosso Senador mato-grossense-do-sul, Senador Pedro Chaves.
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco Moderador/PRB - MS. Pronuncia o seguinte discurso.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Sras. Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado e
demais autoridades, a educação pode transformar a realidade de um país, ao promover o
desenvolvimento e a inclusão social.
Grande parte das preocupações atuais, como a pobreza extrema, o desemprego e a
criminalidade, demandam ações preventivas na ação educacional.
Do mesmo modo, as barreiras à inovação, à produtividade e ao empreendedorismo somente
podem ser superadas por um ensino moderno e qualificado.
Para alcançar esses resultados, não é suficiente o alto número de matrículas nas escolas;
temos também que avaliar o conteúdo ministrado e a aprendizagem – as novas metodologias, essas
metodologias que nós chamamos de metodologias ativas.
Os colégios têm o papel de ensinar com qualidade e promover o protagonismo do estudante,
bem como de propor métodos criativos de instrução.
Essas questões devem ser discutidas, sobretudo, no ensino médio, onde está o grande gargalo
da nossa educação. É nessa etapa que aparecem os piores indicadores escolares, como altas taxas
de abandono e de repetência e baixos níveis de aprendizagem, como têm demonstrado as últimas
avaliações.
Com o objetivo de reverter esse quadro, aprovamos, no ano passado, a reforma do ensino
médio. Nela estabelecemos que as escolas passariam a ministrar um conteúdo comum de 1800
horas e que, no tempo restante, os estudantes cursariam as matérias de sua preferência, tornandose protagonistas do sistema educacional. Todas essas mudanças foram, sem dúvida, um passo
importante para a modernização do ensino brasileiro.
Tive, pessoalmente, a responsabilidade de relatar a reforma educacional e posso afirmar que
houve um esforço muito grande para colocar o País em sintonia com as melhores práticas
internacionais.
Um país deve perseguir o avanço universal da educação como pressuposto básico para uma
sociedade desenvolvida e socialmente justa.
Nesses tempos de crise econômica, o tema é ainda mais complexo, por dois motivos: primeiro,
porque faltam recursos ao Poder Público; segundo, porque as crianças têm maior necessidade da
assistência escolar.
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Em comunidades carentes, muitas vezes, a merenda é a única refeição do dia. São comuns os
relatos de famílias que enviam os seus filhos à escola apenas para alimentá-los.
Não é viável falar em qualidade de ensino quando a necessidade nutricional mínima não é
realizada. Nesses casos, as escolas assumem um duplo papel: o de satisfazer uma carência básica,
imediata, que é matar a fome dos estudantes, bem como a função precípua de formar cidadãos.
Nesse sentido, não podemos deixar de cumprimentar o Governo Federal pelo recente
compromisso em investir numa verdadeira revolução educacional. Os investimentos de R$600
milhões na escola de tempo integral e no ensino médio merecem os nossos efusivos cumprimentos.
São dois programas para serem implantados: um que se destina a avaliar o turno integral de
ensino e outro que cria as bases de um novo sistema educacional. Quanto ao primeiro programa,
destinado a ampliar o tempo de permanência nas escolas, o Governo anunciou um investimento de
nada menos do que R$200 milhões em estabelecimentos de todos os Estados e do Distrito Federal.
Para adequar-se ao regime integral de aulas, os recursos poderão ser utilizados em infraestrutura
das escolas, materiais pedagógicos e formação, ou mesmo salários e gratificações para professores e
funcionários. Observe que o Governo teve a preocupação de não engessar esses recursos. Permitiu,
na verdade, uma gama de atividades de acordo com as necessidades da escola.
Chama a atenção a acertada decisão de priorizar os recursos para aquelas escolas de mais
alta vulnerabilidade socioeconômica, em relação à respectiva rede de ensino.
Prestando o serviço de levar informação às escolas interessadas em participar, informo que,
conforme consta da Portaria nº 1.024, publicada na última sexta-feira, a adesão e o envio das
escolas deverão ocorrer até 19 de outubro. A seleção das escolas ocorrerá até o dia 26 de outubro.
As escolas escolhidas deverão encaminhar ao MEC, até o dia 16 de novembro, o plano de
utilização dos recursos. Observe bem essas datas: todas as escolas brasileiras terão data até o dia
19 de outubro para fazer a sua adesão. É fundamental que todos tomem conhecimento. Foi
publicado no Diário Oficial de sexta-feira.
Para o segundo programa, que pretende implantar o novo ensino médio até 2020, foram
anunciados aportes de R$400 milhões, destinados a 5 mil escolas, com potencial de estudantes
impactados da ordem de 1,6 milhão. Dessa forma, uma escola de mil estudantes receberá
aproximadamente R$200 mil para a implantação do novo ensino médio.
Todas as escolas poderão participar, desde que não recebam recursos do MEC para a mesma
finalidade, para que não haja duplicidade, sendo que, para a escolha das escolas, será priorizado o
índice socioeconômico. Receberão ainda um adicional correspondente a 10% do valor as escolas
com índice de nível socioeconômico baixo, as escolas quilombolas, indígenas, do campo e com
carga horária menor do que mil horas. Então, o Governo adota uma política correta: os mais
humildes terão direito a mais recursos para viabilizar realmente uma alta qualidade de ensino.
Os recursos serão pagos em três parcelas, com a primeira já paga ainda em 2018. Nesse
segundo programa, as adesões das escolas deverão ocorrer entre o intervalo de 5 e 25 de
novembro. Cada uma das escolas escolhidas será avaliada quanto ao rendimento e quanto à
redução das desigualdades de desempenho entre os alunos. Pretende-se, dessa forma, combater a
evasão escolar, bem como ampliar o tempo de estudo na instituição.
O direito de ir à escola é condição básica e pressuposto fundamental da cidadania. Princípios
constitucionais, como da igualdade, da dignidade humana, somente se efetivam pelo acesso
universal ao ensino. Nesse contexto, o novo ensino médio propõe que o estudante seja protagonista
da sua própria educação. Hoje o termo não é ensinar; o termo é aprender. Então, é fundamental
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que o estudante saiba que ele pode aprender em todas as situações, em todos os momentos. Essa é
a nova metodologia que está sendo implementada agora nas escolas, não só nas federais, mas nas
estaduais, nas privadas e também nas municipais. Ao se conferir maior autonomia de escolha para
os jovens, entendemos que ele terá a responsabilidade de tomar as melhores decisões para o seu
futuro. Muitas vezes, o jovem está engajado em uma atividade profissional, e a escola pode
ampliar as oportunidades no campo em que ele atua.
A ideia de flexibilização curricular com a implementação de itinerários formativos convida
também o educador a assumir uma responsabilidade ainda muito maior. Sua criatividade
pedagógica será valorizada e as boas práticas curriculares na geração de aprendizagem serão
disseminadas.
Pela primeira vez, coloca-se o foco no resultado das práticas de ensino, com o intuito de
obter...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO CHAVES (Bloco Moderador/PRB - MS) – ... a máxima aprendizagem e
a menor taxa de abandono ou reprovação a todos os estudantes e todas as escolas do País.
Para alcançar esses objetivos, é muito importante essa nova cultura de acompanhamento dos
resultados em conformidade com fundamentos científicos. Há, portanto, uma mudança cultural
que se inicia na implantação de formatos dinâmicos e criativos de educação. É uma verdadeira
revolução no novo modelo educacional, que já começa a contar com recursos vultosos para ser
efetivada.
Estamos confiantes de que todas essas ações têm os requisitos necessários para modernizar a
educação no Brasil, sobretudo no ensino médio, que é a etapa em que se encontram os indicadores
mais críticos.
Então, é importante dizer que essa nova metodologia – metodologia ativa em que o aluno é
foco e é protagonista da educação, em que, na verdade, você vai ter o aluno como peça
fundamental do processo, em que ele aprende em todas as circunstâncias – vai ser fundamental
para a melhoria da qualidade de ensino nas escolas.
Já tivemos a experiência da Finlândia, tivemos a experiência de Singapura e de diversos
outros países que seguem exatamente esse modelo.
Estamos confiantes em que todas essas ações têm os requisitos necessários para modernizar a
educação no Brasil, sobretudo no ensino médio, que é a etapa em que se concentram os
indicadores mais críticos.
Finalmente, agradeço muito ao nosso querido Presidente pelo tempo que ele me outorgou a
mais e quero dizer a todos que eu cumprimento, de maneira muito particular, o Governo Federal
pela ousadia, pela coragem, pela liberação de recursos importantes para a melhoria do ensino, com
um plano, inclusive, audacioso e consistente, em benefício de uma ótima educação.
Não tenho dúvida de que, a partir de agora, teremos um momento rico na educação brasileira
com essa nova dinâmica do MEC, atualmente com o novo Ministro Rossieli, que tem envidado
todos os esforços no sentido de alocar recursos para isso. Inclusive, eu, como Presidente da
Comissão de Educação do Senado, tenho envidado esforços para que as emendas sejam
priorizadas, principalmente no ensino básico, que é fundamental, mas também não vamos
negligenciar as universidades federais e os institutos federais de educação.
Muito obrigado. Um abraço.
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(Durante o discurso do Sr. Pedro Chaves, o Sr. Lasier Martins deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.)
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI) –
Presidente... Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RS) – Senadora Regina Sousa, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, eleita como VicePresidente do Piauí.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI) –
Vice-Governadora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RS) – Vice-Governadora do Piauí, junto com o Wellington.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI. Pela
ordem.) – Obrigada, Paim.
É só para apresentar aqui os meninos estudantes que estão visitando. Eles estão estagiando
ali na Câmara e vieram visitar o Senado.
Venham aqui cada um e me diz o nome. São de vários Estados do Brasil.
Paulo, do Rio Grande do Sul, seu conterrâneo aqui; Matheus, de Pernambuco; Henrique, de
Minas Gerais; Victor, do Paraná; e João, do Paraná também.
É isso e obrigada.
Era só para apresentar os meninos que estão vindo. De repente, quem sabe daqui a alguns
anos, não são eles que estarão aqui ocupando estas cadeiras, não é?
(O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro
Chaves.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Chaves. Bloco Moderador/PRB - MS) – Agora, com muito
prazer, vamos ouvir a palavra do Senador reeleito Paulo Paim. Com certeza será uma bela
elocução aqui, uma bela mensagem para todos os brasileiros deste País.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Senador Pedro Chaves, Senador Hélio José, Senador Lira, que
está no Plenário, de fato V. Exa. coloca, quando me chama à tribuna, o momento eleitoral. O
Brasil todo foi pego meio que de surpresa diante do tsunami, Senador Hélio José, que despontou
quase que de ponta a ponta no Brasil.
Eu tenho feito uma reflexão comigo mesmo e tenho dito, Senador Pedro Chaves, que os
partidos políticos e os homens públicos têm que fazer uma reflexão sobre isso que aconteceu. Não
é só pela mudança de grande parte de Senadores e Deputados, mas o povo fez um voto de
protesto, como ia dizendo, aos partidos políticos: "Essa forma de agir nós não queremos mais! Essa
forma atrasada, arcaica, obsoleta de fazer política nós não queremos mais! Nós não queremos só
um debate ideológico!". A população quer saber o que os homens públicos estão fazendo. O que
estão fazendo no campo da educação? O que estão fazendo na segurança? O que estão fazendo
para saúde? O que estão fazendo para distribuir renda? O que estão fazendo para gerar emprego?
É isso o que a população quer saber. Eu espero que todos façam uma autocrítica diante do quadro
que se apresenta.
Senador Hélio José, e me perguntam como é que naquela Região Sul eu consegui voltar ao
Senado com uma votação expressiva? Sabe como é que eu fiz a campanha, Senador Hélio José?
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Foi nesta linha: o que eu fiz como Senador? O que estou fazendo? E o que eu pretendo fazer?
Falei aqui dos estatutos, que é uma alegria, eu digo, todos os senhores me ajudaram a aprovar e
todos são leis: o Estatuto do Idoso, beneficiando 40 milhões de pessoas; o Estatuto da Pessoa com
Deficiência, 46 milhões de pessoas; o Estatuto da Igualdade Racial e Social, que beneficia, no
mínimo, no mínimo, 200 milhões de pessoas, porque, quando você combate os preconceitos, você
está defendendo na verdade todas as pessoas de bem, sejam brancas, negras, índios, todos.
Falei da política de salário mínimo, tiramos o salário mínimo de US$60 e levamos para
US$320. Falei durante todo o tempo que leis, como Lei dos Autistas, que tive a alegria de ajudar
na construção quando um grupo de senhoras e senhores com seus filhos me procurou, e
construímos, de forma coletiva, Senadora Regina, na Comissão, aquela proposta da Lei dos
Autistas. Falei da Lei dos Vigilantes, a Lei dos Carteiros, lei para os metalúrgicos, enfim, mostrei
resultado no mandato.
Falei, claro, da presença aqui em Brasília, que tenho ficado aqui o maior tempo possível,
usando a tribuna, trabalhando nas Comissões, em torno de 150 audiências públicas por ano. Falei
da parceria que eu tive aqui. Senador Hélio José, refiro-me novamente a V. Exa., quando
apresentamos a CPI da Previdência. Conseguimos aqui, nós, 62 assinaturas, não houve um
Senador – um – que nós procuramos e não assinou. Se nós tivéssemos chegado aos 81, seriam 81
assinaturas. Apresentamos a CPI para o Brasil, chamamos todos os setores para o debate, todos
falaram e, no fim, provamos que não há déficit, provamos que o problema da previdência é de
gestão, é de fiscalização, é de combate à sonegação, é acabar com esses Refis infindáveis que, na
verdade, perdoam os grandes devedores.
Chamamos os grandes bancos, todos os grandes bancos que estavam devendo para a nossa
seguridade social. Falamos da Constituinte – eu fui Constituinte –, que lá nós colocamos que para
manter bem a seguridade, em que a gente está com saúde, assistência e previdência, tinha que
respeitar os princípios básicos que nós colocamos lá, com a contribuição de empregado, de
empregador, tributação sobre lucro, faturamento, PIS/Pasep, toda vez que você vende ou compra
alguma coisa tem que mandar dinheiro para a seguridade, Cofins. Enfim, é uma cesta composta
por oito impostos que ajudam a seguridade social. Mostramos que o caminho é combater, por
exemplo, a apropriação indébita, que o caminho é executar os grandes devedores que devem
bilhões e bilhões, e não querer tirar o direito da aposentadoria do trabalhador, da nossa gente, do
nosso povo.
Aquela reforma que foi apresentada é infeliz, tanto que não foi aprovada, foi um tiro no pé
do Governo Temer. Ele mesmo se deu um tiro no pé. Apresenta aqui uma reforma da
previdência... Eu mostrava isso na tribuna, eu falando na tribuna e a TV, depois, no horário
gratuito, mostrando. Eu dizia por exemplo: sabe quando o senhor vai se aposentar? Nunca, se essa
proposta for aprovada! A média de emprego do brasileiro é nove meses, em doze, para fazer o
cálculo, pegue o dia em que você assinou a carteira e tem que somar com 64,1; assinou a carteira
com 20 anos, vai se aposentar com 84 anos; assinou a carteira com 30 anos, vai se aposentar com
94 anos. Acabava com a aposentadoria, as pessoas iam abandonar, iam para uma previdência
privada ou mesmo iam botar o dinheiro na poupança. Aí, sim, a previdência ia falir, ia falir e ia
acontecer como aconteceu aqui na Argentina, que está desesperada com esse pires na mão, ou
como aconteceu na Grécia, ou como aconteceu no Chile, que até os já aposentados perderam parte
do benefício.
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Voltamos por isso tudo, Senador Hélio José, que foi o Relator da CPI da Previdência.
Aprovamos por unanimidade o relatório final, mesmo a base do Governo chegou à conclusão de
que nós tínhamos razão. Por isso, se dizem para mim "Ah, mas vão voltar com a reforma agora,
ainda este ano", não acredito. Seria uma covardia se fizessem isto: deixar passar as eleições para
depois votar um crime contra o nosso povo, acabando com o direito da previdência. Não acredito
que vão fazer isso, seria covardia, covardia e covardia. Vai haver muita peleia se tentarem fazer
isso – vai haver. Não é questão de estar eleito ou não estar eleito, ou terminou, os homens têm que
ter vergonha na cara, não podem ser covardes, têm que ser firmes, têm que ter coerência. Se não
votaram antes das eleições, não vão querer votar agora. Ah, não vão votar. É uma incoerência
total.
O Sr. Hélio José (Bloco Maioria/PROS - DF) – Um aparte, Senador Paulo Paim?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) – Então,
vamos deixar que o próximo Presidente eleito estabeleça o diálogo, o debate, para ver o que pode
fazer em matéria de ajuste e em relação à reforma, sem tirar direito dos aposentados e dos futuros
aposentados.
Senador Hélio José, o aparte de V. Exa. sempre é bem-vindo. V. Exa. me permita que eu
diga: V. Exa. foi injustiçado. V. Exa. tinha que ser, no mínimo, Deputado Federal, como se
propôs, mas infelizmente...V. Exa. aqui hoje pode olhar de cabeça erguida, ciente do dever
cumprido. V. Exa. fez sua parte, defendeu aqui todo o povo brasileiro. Uma lei aqui que a gente
faz beneficia todo o Brasil. Não é uma lei para Brasília, não é uma lei para o Rio Grande do Sul.
V. Exa. cumpriu a sua parte com inúmeros projetos que aprovou aqui, mas eu destaco
principalmente o seu relatório, aprovado por unanimidade, na reforma da previdência.
O Sr. Hélio José (Bloco Maioria/PROS - DF) – Senador Paulo Paim, eu quero agradecer
muito a Deus por todas as ações e por todos os caminhos que a gente toma, pelas decisões que são
tomadas e pelos resultados.
Eu fico muito lisonjeado de saber que o povo do Rio Grande do Sul soube reconhecer o
trabalho de V. Exa., há mais de 32 anos, e recolocá-lo nesta Casa para representar com dignidade
a nós, os brasileiros que têm realmente ficha limpa, que têm realmente história e que defendem as
coisas corretas.
Então, quero primeiro, na intervenção, neste aparte a V. Exa., agradecer ao povo do Rio
Grande do Sul pelo seu retorno a esta Casa.
Segundo, lamento, pois era para V. Exa. estar agora disputando a Presidência da República e
por ter ganho no primeiro turno. Não foi. Isso é lamentável, porque seria o candidato ideal para o
Brasil, mas teremos agora o plebiscito do segundo turno do bem contra o mal. Daqui a pouco, nós
vamos conversar sobre isso e nós poderemos tratar do assunto.
(Soa a campainha.)
O Sr. Hélio José (Bloco Maioria/PROS - DF) – Com relação a V. Exa., o que eu quero
dizer é que foi uma honra ter trabalhado com V. Exa. na CPI da Previdência, ter sido o Relator e
V. Exa. o Presidente, em que nós pudemos demonstrar para o Brasil que a Presidência da
República faltava com a verdade, ela e seus Ministros, com o povo brasileiro e que queria pôr
goela abaixo uma reforma antipopulação, antipovo, conhecida como PEC da Morte, que nós
derrotamos juntos. É um acinte, um absurdo, quererem agora falar em retorno dessa reforma da
previdência no apagar das luzes de um Governo falido.
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É óbvio que um dos candidatos a Presidente do Brasil é capaz de fazer isso. O outro eu
tenho certeza que não fará, caso ele ganhe as eleições. Eu acho que o fascista, se ele ganhar a
eleição, é bem provável que ele esteja combinando isso com o Presidente da República para tentar
retornar essa questão. Como eu não creio no Brasil do fascismo, nem no Brasil do nazismo, nem
no Brasil antipovo – que espero que não ocorra –, espero que isso não volte.
Eu só fiz o aparte primeiro para cumprimentar V. Exa., cumprimentar o povo do Rio Grande
do Sul pelo retorno de V. Exa. e dizer que eu adorei poder estar aqui trabalhando com o senhor e
poder trabalhar com o senhor mais esses três meses e pouco que restam do nosso mandato, para a
gente trabalhar em prol do Brasil.
Parabéns e os meus cumprimentos a V. Exa.!
Obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) –
Obrigado, Senador Hélio José.
Eu queria, Sr. Presidente, terminar, aproveitando para cumprimentar a Senadora Ione
Guimarães, que já está no Plenário e vai, com certeza, colocar o seu ponto de vista para todos,
logo que for chamada.
O Sr. Raimundo Lira (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - PB) – Senador
Paulo Paim, quando for da conveniência de V. Exa., eu gostaria de um aparte.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) –
Senador Raimundo Lira, eu faço questão de dar um aparte já a V. Exa., que sabe o respeito e o
carinho que eu tenho por V. Exa. V. Exa. tem dito – e eu agradeço – que a forma firme e clara de
defender propostas é uma coisa. E é isso que, efetivamente, a população quer.
O Sr. Raimundo Lira (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - PB) – Senador
Paulo Paim, quero, nesta oportunidade, parabenizar V. Exa. pelo sucesso nessas eleições, que
foram atípicas não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o País. Foram eleições diferentes. Os
eleitores, como se tivessem combinado, enganaram as pesquisas. Mas V. Exa., tendo prestado um
grande serviço ao Rio Grande do Sul, nunca entrou em questões, em brigas ideológicas, mas
sempre de forma objetiva, de forma pragmática, fazendo seu trabalho aqui, de segunda a sextafeira, de segunda a quinta, um trabalho produtivo, um trabalho bom, e, com tudo isso, V. Exa. foi
plenamente reconhecido pelo povo do Rio Grande do Sul.
E mais ainda: nos Estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, apenas V. Exa. foi eleito
como Senador, representando o PT. Isso não é nenhuma restrição ao PT, mas uma restrição,
sobretudo, a discursos radicais que a população não aceita mais. Pelo menos nessas eleições, a
população não quis tomar conhecimento dessa questão ideológica.
Portanto, eu quero, mais uma vez, parabenizar V. Exa. e dar-lhe as boas-vindas a esta Casa.
E que V. Exa. seja feliz neste mandato novo que Deus e o Rio Grande do Sul lhe deram.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) – Eu
que agradeço, Senador Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PROS - DF) – Senador Paulo Paim, só
para V. Exa. ficar à vontade, vou lhe dar mais dez minutos para fazer seu discurso, o.k.?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) –
Senador Hélio José, eu não precisarei. Vou sintetizar minha fala.
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Primeiro, quero agradecer as considerações do Senador Raimundo Lira, as suas considerações,
Senador Hélio José, e as considerações do Senador Pedro Chaves. Neste final, eu quero só
agradecer. Quero agradecer, Senador Hélio José, a todo o povo brasileiro.
O que tinha de gente no Rio Grande dizendo que estava recebendo do WhatsApp, telegrama,
telefonema das pessoas que acompanharam não só o meu, mas o nosso trabalho aqui, pedindo
para que os gaúchos votassem neste Senador, quando perceberam que havia um movimento
diferente no Brasil. Era um movimento silencioso. Eu via nas portas de fábrica.
Chegava à porta de fábrica, entregava o boletim, conversando pessoalmente com cada um, eu
via que o pessoal pegava o boletim, botava no bolso, mas não dizia praticamente nada. A maioria
não dizia nada. Quando eu ia para as praças, a mesma coisa. Havia um movimento silencioso. E
esse movimento silencioso foi de protesto. E disseram: "Não. Política assim a gente não quer mais."
Muita gente dizia: "Vou votar em você pelo seu trabalho." Eu ouvi muito isso. Eu ouvi, no
mínimo, 2 mil, porque tu não chegas a todos nunca. Foram quase 2 milhões de votos. "Eu vou
votar em você pelo seu trabalho."
Então, eu queria, independente... Nós vamos ter agora o segundo turno. Cada um tem o seu
candidato. Eu quero, primeiro, pedir que não haja violência – não tem que haver violência de
parte nenhuma –; segundo, que os debates sejam no mais alto nível – e dá para fazer um debate
no mais alto nível, quando cada um defende aquele em que acredita; e aquilo em que acredita –; e,
terceiro: vamos fortalecer a democracia e respeitar o resultado das urnas, seja o que for.
Todos sabem: cada um tem o seu candidato. Todo mundo sabe que o meu candidato é o
Haddad, como sabe que o candidato de outros, neste Plenário, vai ser o Bolsonaro. Mas eu sempre
lutarei, durante toda a minha vida, pelo direito de o outro dizer o que pensa. Eu posso discordar,
mas ele tem todo o direito de dizer o que pensa, como eu tenho o direito de dizer aquilo que eu
penso.
E, por fim, Senador Hélio José, eu tinha preparado, Senador Raimundo Lira, o que é que eu
diria no fim do pleito. E eu disse a seguinte frase... E a frase que eu ia dizer... Quando a imprensa
procurou, disse: "Olha, Paim, foi reeleito! Beleza, não é?" E a frase que eu tinha era esta que eu
vou repetir aqui: fiz o bom combate. Não ataquei um candidato, mesmo aqueles que me atacavam
com fake news, as famosas fake news. Não respondia e não atacava; só mostrava o meu trabalho.
Em resumo: fiz o bom combate, trabalhei muito. Vencido ou vencedor, terminado o pleito, eu
guardo os meus instrumentos de luta, que é o argumento, que é a minha voz, que é o meu
caminhar. E, com certeza, agradecerei, como agradeci a todo o povo gaúcho. Eu fico com a minha
fé, a fé na liberdade, a fé na justiça e a minha fé em Deus. Era isso que eu ia dizer e foi isso que
eu disse.
Fomos vencedores em relação ao pleito para o Senado. Voltei mais uma vez para esta Casa.
E aqui, Senador Hélio José, vou continuar atuando na mesma coisa: elaborando, construindo,
fazendo propostas e apontando um caminho que fortaleça o nosso projeto de Nação, votando
sempre tudo aquilo que for de interesse não só do povo gaúcho, mas de todo o povo brasileiro.
Por fim, agradeço àqueles que rezaram. Eu sei que rezaram. Mandavam o áudio para mim, a
família rezando. E não era só no Rio Grande do Sul. Então, eu queria agradecer a todo o povo
brasileiro a forma como colaboraram. E, claro, especialmente ao povo gaúcho, independentemente
de se votou em mim ou não. Quero até agradecer ao povo gaúcho pela oportunidade que me deu
de eu fazer aquilo que eu mais amo, de que eu mais gosto: estar aqui, defendendo o interesse de
toda a nossa gente.
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Senador Raimundo Lira, muitos dizem, e eu usei essa frase também na tribuna – para
concluir, Senador Hélio José –, que o Sul é o Estado mais preconceituoso. Eu digo: vamos devagar,
antes de falar do Rio Grande do Sul. Eu cheguei a dizer um termo mais forte: vamos dobrar a
língua, antes de falar do Rio Grande do Sul, por ser de uma forma crítica, que é o Estado mais
preconceituoso. O Rio Grande do Sul elegeu o primeiro Deputado Federal... O primeiro Presidente
da Assembleia do Estado, que foi Carlos Santos. Foi eleito, no Rio Grande do Sul, o primeiro
presidente de uma assembleia no Brasil, que foi Carlos Santos. O Rio Grande do Sul elegeu o
primeiro governador negro, Alceu Collares, que está hoje com algo em torno de 92 anos. E reelege,
por 32 anos, este Senador, porque é negro. Então, vamos devagar.
Eu amo o Rio Grande e amo a todos, brancos, negros, índios, pequenos, médios, grandes
empresários, que, como V. Exa., Senador Lira, têm responsabilidade com o social. É isso que é a
vida. E, assim, a gente vai escrevendo uma história, abraçando a todos, do campo e da cidade, das
mais variadas áreas.
É assim que a gente faz uma caminhada, rumo a construir um País que olhe para todos, que
respeite todos.
E termino dizendo somente isto: com a democracia, tudo; sem a democracia, nada.
Viva a liberdade! Viva a justiça!
Obrigado, Senadores.
Obrigado, Senador Presidente Hélio José.
(Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. Pedro Chaves deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Hélio José.)
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PROS - DF) – Parabéns, Senador Paulo
Paim.
Viva a liberdade! Viva a justiça! Sem liberdade, nada. A democracia é plena e necessária.
Nosso nobre Senador, empresário bem sucedido, uma pessoa que Deus abençoa sempre, um
colega, um amigo nesta Casa, nosso nobre amigo Senador Raimundo Lira, uma pessoa que todos
nós respeitamos e de que gostamos muito.
Com a palavra, o Senador Raimundo Lira.
O SR. RAIMUNDO LIRA (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Senador Hélio José, Sras. e Srs. Senadores, quero,
nesta oportunidade, inicialmente, lamentar o fato de V. Exa. não ter sido eleito Deputado Federal,
apesar do trabalho constante, permanente, ao longo destes quatro anos de mandato. Mas as
eleições de 2018 foram eleições diferentes. Portanto, temos que aceitar a forma como o eleitor
escolheu os seus candidatos.
Quero falar aqui da nossa Constituição, que completou agora, em outubro, 30 anos. E eu
quero dizer que fui Senador Constituinte, que participei da elaboração desta nossa Constituição.
Apresentei 22 emendas e aprovei 11 emendas, das 22 emendas apresentadas.
Confesso que não saí satisfeito com a elaboração da Constituição. Acho que nós fizemos uma
escolha que não foi das melhores. Escolhemos um modelo português. Naquela época, a
Constituição portuguesa já estava impondo a Portugal 11 anos de recessão. Mas o fato é que já
fizemos 99 emendas. Portanto, esta Constituição não pode mais ser substituída por outra
Constituição. Então, ela está amadurecendo.
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À proporção que o tempo vai passando, as emendas vão sendo apresentadas, e não temos por
que fazer comparação com os Estados Unidos, que têm uma Constituição com 229 anos e apenas
23 emendas. A nossa Constituição é uma Constituição longa, detalhada, diferentemente da
Constituição americana, que é uma Constituição extremamente pequena e reduzida, em que,
portanto, não cabem muitas emendas.
Então, era essa a avaliação que eu queria fazer aqui para todos.
E quero aproveitar para agradecer ao povo nordestino, que, nessas eleições, escolheu de forma
independente, de forma coerente, os seus candidatos.
E aqui eu falo em nome do candidato Jair Bolsonaro, que nas capitais teve um resultado
extraordinário. Em Recife, Bolsonaro teve 43% dos votos contra 30% de Haddad; em Salvador,
Haddad teve 47% e Bolsonaro 28%; em Aracaju, Bolsonaro 40% e Haddad 28%; em Maceió,
Bolsonaro 53% e Haddad 24%; em Natal, Bolsonaro 45% e Ciro Gomes 25%; em Fortaleza, Ciro
40% e Bolsonaro 34%. E na minha terra, Campina Grande, Bolsonaro tirou mais de 50% dos
votos válidos. Portanto, eu quero agradecer aos nordestinos o seu voto, a sua decisão, o seu
empenho, e, com certeza, essas capitais vão influenciar, de forma positiva, as cidades do interior
do Nordeste brasileiro.
Quero também dizer aqui o seguinte: que o décimo terceiro e as férias são absolutamente
intocáveis. Ninguém tem o direito de mexer com esses direitos do trabalhador, e o Presidente
Bolsonaro tem reafirmado que, em função de o décimo terceiro estar nas cláusulas pétreas, não
pode ser mexido e, portanto, é uma coisa, é um assunto que não deve ser mais usado por nenhum
dos companheiros, por nenhum dos candidatos.
Eram essas as palavras, as poucas palavras que eu queria dizer aqui, e reafirmar que o
décimo terceiro não vai ser mexido de maneira nenhuma, e dizer que nós estamos aí, nessa
votação do dia 28.
Temos dois modelos distintos: um modelo capitalista, de livre mercado, em que o Brasil vai
procurar fazer acordo com todos os países, independentemente da cor ideológica, e, do outro lado,
nós temos um tipo de governo mais ligado à força do Estado. Então, são duas correntes diferentes.
Uns defendem uma, outros defendem a outra.
Eu sou defensor da corrente do liberalismo, que é o que deu certo no mundo, o que deu certo
para a Alemanha, o que deu certo para a Inglaterra, o que deu certo para a Austrália, o que deu
certo para o Canadá, o que deu certo para os Estados Unidos, o que tem dado certo para a Coreia
do Sul, para a Nova Zelândia... Enfim, para esse mundo de países em que o capitalismo tem dado
bons resultados.
Então, essas são as colocações que eu queria fazer, e quero agradecer, naturalmente, ao
Senador Hélio José, pelo tempo que V. Exa. me destinou.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PROS - DF) – Obrigado, nosso nobre
Senador Raimundo Lira. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Concedo a palavra à nossa nobre Vice-Governadora eleita pelo Estado do Piauí, Senadora,
amiga, companheira.
Cumprimento o nobre Wellington Dias pelo seu mandato no Piauí. É a quarta eleição do
Wellington, todas no primeiro turno, demonstrando que o Wellington Dias é um Governador de
respeito, que tem feito a diferença no Piauí. As dificuldades que o Piauí tem enfrentado são muito
grandes. Isso demonstra que um governo, quando é competente, quando faz, merece a reeleição.
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Saber que V. Exa. ocupou o cargo de Vice-Governadora desse tão importante Estado
colabora mais ainda para que o Wellington coroe com êxito esses próximos quatro anos que a
população piauiense deu a ele, nobre Senadora.
Brasília, a senhora sabe, é uma cidade que tem muito a ver com o Piauí. Nós... Aqui em
Brasília há muitos piauienses, aproximadamente 400 mil, direta ou indiretamente.
O que eu quero dizer para a senhora é que Brasília vibrou muito com essa vitória. E quero
desejar à senhora, em nome dos brasilienses, todo o sucesso do mundo nesse governo que vocês
vão assumir. As políticas sociais, os direitos à igualdade, à liberdade, à democracia, a gente não
tem dúvida de que no Piauí estarão resguardados.
Obrigada a V. Exa. Parabéns.
A senhora tem a palavra.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Obrigada, Senador.
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Senadores e Senadoras, ouvintes da Rádio Senado,
telespectadores da TV Senado, eu quero hoje aqui, além de agradecer os cumprimentos que recebi
pela eleição – fui eleita a Vice-Governadora do meu Estado –, fazer um balanço da questão que me
é muito cara, que defendo muito aqui, que defendo na Comissão de Direitos Humanos, que é a
questão do empoderamento das mulheres.
Foi uma luta imensa, intensa, que nós fizemos. Alguns avanços conseguimos, claro, desde a
quota de candidaturas até a quota do recurso do fundo eleitoral. Mas ainda não tivemos
resultados muito bons, pelo menos compatíveis com o que somos na sociedade.
Então, melhorou, é verdade. Na Câmara, saímos de 51 para 77 Deputadas. Isso é um avanço,
vai para 15% na Câmara. O Senado vai manter a mesma bancada, o mesmo tamanho, embora
com outras pessoas, pois há as que não voltam – eu, por exemplo, não voltarei. Vamos manter 13.
Eu espero, sinceramente, que as mulheres do Senado consigam ser a bancada feminina que
nós fomos nesses últimos quatro anos. A gente não tinha cor partidária na hora de defender os
interesses da mulher, no combate à violência, no empoderamento das mulheres. A gente lutou
muito, juntas. Isto é muito bom para a luta feminina: ser uma bancada de verdade e esquecer o
viés ideológico nessa questão, porque essa questão afeta todo mundo, independentemente de
partido.
Inclusive nas candidaturas ainda foi muito grande o número de partidos que colocou
candidatas para constar, porque tinham que cumprir a quota, e não candidatas para disputarem
de igual para igual. A distribuição do fundo eleitoral também foi muito desigual, ainda, mesmo
entre as mulheres que tinham a sua quota. Mas, na hora da distribuição, havia aquelas que
tinham chance e as que não tinham chance. Isso precisa acabar. Se as que não têm chance nunca
receberem um tratamento melhor, elas nunca vão ter chance mesmo. Então, acho que a gente tem
que dar chance às pessoas, às mulheres, para se candidatarem e fazerem uma campanha em que
possam disputar de verdade as vagas. Nós ainda não tivemos nenhuma mulher Senadora em 20
Estados – as que vêm são de sete Estados só.
A gente precisa fazer a análise desses dados com muito cuidado, porque faz parte da luta
desses quatro anos de mandato de quem está aqui, de quem vai ficar aqui ou de quem vai chegar
aqui nessa luta pelo empoderamento das mulheres.
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Nas bancadas estaduais também houve um incremento, mas ainda tímido: são só 161
Deputadas Estaduais em 1.059 – só 161! –, um pouco mais de 10%. Então, é muito pequena ainda
essa participação, pelo que nós somos na sociedade: 52% da população e do eleitorado.
Também há o recorte – que ainda não está muito bem consolidado, mas já há algum esboço
– da questão racial. A questão racial também ainda deixou muito a desejar, porque as pessoas,
primeiro, não se autodeclaram negras, no máximo se dizem pardas. Então, são só 65 negros
declarados no Congresso Nacional nessa eleição de 2018, 4% do Parlamento. Isso ainda é muito
pouco para a população que representa o negro e pelo bom combate que tem que se fazer aqui na
questão do racismo. Este País é racista, não adianta negar. A gente depara todos os dias com
questões de discriminação racial. É preciso melhorar essa bancada. Até que alguns se declaram
pardos – 379 se dizem pardos –, mas a gente os considera negros também. Não sei se eles se
consideram negros quando se declaram pardos. Há, ainda, muito pouco também na questão racial.
Ainda não temos o viés LGBT, mas sabemos que há Senador, há Deputados que foram
eleitos. A gente ainda vai fazer esse corte para ver como foi o desempenho desse segmento também
muito discriminado e que precisa ter seus representantes para encampar suas lutas.
Nós temos uma indígena. É importante uma Deputada Federal indígena; entre as mulheres
eleitas, uma indígena. Eu acho que é importantíssimo, porque vai pautar, certamente, as questões
indígenas, que são muitas, e porque vêm propostas por aí, de um dos lados que está disputando,
de vender... Claramente, ele diz que vai propor a venda das terras indígenas, das reservas
indígenas, que não precisa de reserva indígena e que índio tem que morar como qualquer um. É
um desconhecimento total da questão indígena, da questão ambiental, não sabe que o indígena é
ainda um dos segmentos que preserva bastante o nosso meio ambiente.
Queria também registrar a questão das autodoações, que é outra injustiça que veio presente
nessa eleição. As pessoas podiam financiar suas campanhas pelo total... Quer dizer, a pessoa tira
uma pequena fortuna, para disputar uma eleição de Deputado Estadual ou Federal, de Senador ou
de Governador, do patrimônio pessoal. Isso é injusto demais com os outros que não têm
patrimônio, que não têm como gastar. Alguns só tiveram mesmo o fundo eleitoral, não tiveram
quase doação de pessoa física. Sem falar no poder econômico e paralelo que correu. Eu acho
injusto estar na lei que a pessoa pode financiar totalmente a sua campanha.
Mas houve um resultado para reflexão: metade dos candidatos que fizeram autodoações
milionárias não foram eleitos. Refletir sobre isso é muito bom, para corrigir essa injustiça na Lei
Eleitoral. Não pode, ele tem que contribuir com o mesmo que todo mundo contribui. Ele pode dar
10% da sua renda para a sua campanha, é isso que tem que ser, porque senão vai continuar a
desigualdade sempre. Então, foi muito bom isso.
E aí eu quero entrar agora na questão do segundo turno. Eu ouvi aqui o Senador Raimundo
Lira. Ele já saiu; tem todo o direito de fazer a exaltação ao seu candidato. Mas a gente tem que
estabelecer algumas coisas, algumas verdades que ninguém pode negar, que ninguém pode apagar.
Primeiro, há uma paranoia do comunismo. Se a gente fosse implantar qualquer outro regime
aqui... Nós passamos 13 anos no Governo; pelo contrário, foram 13 anos de democracia. Isso é
reconhecido inclusive por gente insuspeita: houve um artigo da Miriam Leitão muito importante,
feito recentemente. Ela é uma pessoa insuspeita, não está do lado do PT. Então, são as grandes
mentiras.
E essas pessoas têm a paranoia do comunismo. Quando se fala em sociedade justa,
igualitária, solidária...
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(Soa a campainha.)
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI) – Dá
um tempinho mais aí, Sr. Presidente?
Quando se fala em sociedade justa, igualitária e solidária, as pessoas entram em paranoia.
Está no art. 3º da Constituição, minha gente. Isso não é comunismo!
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PROS - DF) – Nobre Senadora Regina
Sousa, com mais cinco minutos a senhora estará contemplada?
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI) –
Sim.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PROS - DF) – Então, mais cinco
minutos para V. Exa.
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI) – Isso
não é comunismo, isso é a Constituição. Está lá no art. 3º a construção de uma sociedade justa,
igualitária e solidária. As pessoas entram em paranoia quando se fala essas frases, é
impressionante. Criaram esse mito. Vai ver que não querem mesmo igualdade, não querem
melhorar a vida dos mais pobres, querem manter a desigualdade. Quem reage assim é porque quer
manter a desigualdade.
E, por último, eu quero falar exatamente daquilo que foi dito aqui, algumas coisas que eu
quero restabelecer. Primeiro, a questão do capitalismo. Esqueceu de falar da Argentina, não é? Só
falou dos países que estão se dando bem, mas a Argentina está se derretendo no ar com o
neoliberalismo implantado lá.
Como é que a gente vai acreditar num candidato, embora ele esteja aí fazendo uma pose,
fazendo um discurso suave, falando compassadamente, que diz que não é verdade isso? Agora,
peguem os vídeos daquele senhor, peguem os vídeos. Ele estava mentindo naquela época? A vida
inteira dele, desde que eu o conheço como Deputado, ele faz discurso desqualificando mulher,
dizendo que nordestinos só servem para tirar emprego dos sulistas. Isso está tudo gravado. Agora,
não é verdade? Quem não o viu afrontar uma mulher, como a Deputada Maria do Rosário,
chamá-la de vagabunda, dizendo que não a estupraria porque ela era feia, não merecia. Isso não
vale mais? Como é que a gente vai acreditar agora que mudou?
Então, para mim, ele continua sendo uma pessoa xenófoba, que não gosta do Nordeste,
porque atrapalha o desenvolvimento dos Estados grandes. Ele é um antinordestino. É racista, não
adianta posar com negro do lado, ele é racista. É machista! Misógino! Defende a tortura, defende
os torturadores. Quem foi que não viu isso? Defende a ditadura militar. Como é que se pode
apagar isso?
E mais: não adianta agora o discurso manso, suave, se soltaram neste País um bando de pit
bulls. Há um bando de pit bulls soltos por este País, mordendo, literalmente, as pessoas que são
contra eles.
Em Teresina, pegaram um menino que passava de moto perto deles. Estavam terminando
uma manifestação, quando o menino estava no posto abastecendo a moto. Ele, filho do Presidente
da CUT, tinha de passar por baixo da ponte para ir para casa. A sorte é que está tudo gravado,
pois havia uma câmera muito próxima, de modo que eles não podem negar. Eles bateram no
menino até ele desmaiar, porque estava com uma camisa vermelha. São pit bulls que alimentaram
e soltaram por aí para morder a população. Não se pode discordar deles, não se pode...
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E as mentiras espalhadas pelo Facebook? Cabe na cabeça de alguém – e tem gente que
acredita – que o cara desenha uma mamadeira com o órgão sexual masculino e diz que é
distribuída nas escolas? Isso cabe na cabeça de alguém?
Querem se eleger em cima de mentiras. Dá licença!
Povo brasileiro, pense bem, assista aos vídeos passados, porque os presentes são fakes, mesmo
os suaves, aqueles que apresentam falas suaves, de que não vai acabar com o Bolsa Família...
Quem vivia do Bolsa Família era vagabundo. Agora, é assim: "Não; não vou acabar com o Bolsa
Família". É fácil dizer isso no período eleitoral; é um discurso fácil. Quero ver comparar com um
discurso bem recente, de dois ou três anos atrás, como os que diziam de nordestinos, de mulheres,
de negros... Vamos comparar! Vamos prestar atenção para ninguém, depois, dizer que votou
enganado. Não vamos só pelas redes sociais.
As redes sociais, infelizmente, estão servindo muito mais para o mal do que para o bem.
Acho que os donos dessas empresas têm que repensar – Face e principalmente WhatsApp –,
porque está ficando uma loucura isso: decide-se uma eleição pela mentira.
Então, minha gente, eu peço que façam uma reflexão antes de sair espalhando o que não é
verdade. Vamos lá! Vamos para o debate, vamos para as ruas fazer campanha, mas em paz. A
gente defende uma cultura de paz neste País. Este País não precisa de guerra entre os seus
cidadãos e este País não vai resolver nada com armas.
As pessoas estão iludidas, estão pensando que, passada a eleição, vão ter direito de comprar
uma arma. Até essa mentira estão contando para as pessoas. E, depois, não vão poder desfazer.
Depois, as pessoas já vão estar acostumadas, já vão achar: "Você prometeu, agora vai ter que
cumprir".
Então, eleitor, pense bem antes de votar pela guerra.
(Soa a campainha.)
A SRª REGINA SOUSA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - PI) –
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PROS - DF) – Meus cumprimentos,
nobre Senadora Regina Sousa. Acho que a reflexão colocada por V. Exa. é de fundamental
importância. É um caminho, nesses próximos oito dias, que temos de percorrer, para escolher
entre a intolerância, a ignorância, o racismo e o fascismo ou os direitos sociais e uma vida mais
digna. E o povo brasileiro vai ter que saber fazer essa escolha, para não se arrepender depois.
Muito obrigado a V. Exa. e parabéns pela sua fala.
Com a palavra, agora, a nossa nobre Senadora pelo Estado de Goiás, minha conterrânea,
creio – eu sou de Corumbá de Goiás –, a Sra. Ione Guimarães, suplente da nossa nobre Senadora
Lúcia Vânia.
A Sra. Ione Guimarães é Senadora pelo PTB.
Meus cumprimentos à senhora por ter assumido aqui o mandato no lugar da nossa nobre
Senadora Lúcia Vânia. Parabéns à senhora!
A senhora tem a palavra.
Só por curiosidade, qual é o Município da senhora?
A SRª IONE GUIMARÃES (Bloco Moderador/PTB - GO) – Itumbiara.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PROS - DF) – Itumbiara! Lá na ponta
do nosso nobre Estado de Goiás! Itumbiara, terra da usina hidrelétrica; Itumbiara, terra da cana;
Itumbiara, terra também da tragédia do assassinato do meu nobre amigo José Gomes. Muitos
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aqui gostavam muito dele, que foi uma pessoa que fez um trabalho muito bom, um Parlamentar
desta Casa, covardemente assassinado na campanha de prefeito passada na cidade de Itumbiara, a
menos de duas semanas das eleições.
A SRª IONE GUIMARÃES (Bloco Moderador/PTB - GO) – Três dias.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PROS - DF) – A três dias das eleições.
A SRª IONE GUIMARÃES (Bloco Moderador/PTB - GO) – Era eu aquela mulher que
estava do lado dele.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PROS - DF) – A senhora estava do
lado dele? Então, que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe a população da minha nobre
Itumbiara, uma cidade grande no Estado de Goiás, que nos orgulha também pelo futebol.
Itumbiara disputou coisas importantes no futebol brasileiro, e me orgulha pela produção, pelo rio,
pela preservação, pela usina hidrelétrica. Sou engenheiro eletricista, conheço bem a questão da
importância da usina hidrelétrica de Itumbiara.
Quero cumprimentar V. Exa., desejando muito sucesso na estadia em que a senhora estiver
aqui conosco no Senado. Lúcia Vânia é uma amiga de todos nós. Nós temos o maior carinho por
ela, uma Senadora também do Estado de Goiás. Lamentei ela também não ter tido sucesso nas
suas eleições, mas Deus sabe o caminho de cada um de nós.
A senhora tem a palavra. Fique à vontade. Muito obrigado, nobre Senadora Ione Guimarães.
A SRª IONE GUIMARÃES (Bloco Moderador/PTB - GO. Pronuncia o seguinte
discurso.) – Obrigada, Presidente.
Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores venho hoje a esta tribuna para enaltecer os 30
anos do Sistema Único de Saúde, o SUS, concebido na ocasião da promulgação da Constituição
Federal de 1988.
Sou médica cardiologista há 39 anos. Minha experiência profissional, e como Secretária
Municipal de Saúde de Itumbiara por quase 15 meses, instiga, portanto, a minha preocupação com
assuntos relativos à saúde dos brasileiros. Sinto-me à vontade para tratar desses assuntos.
Sou uma entusiasta do SUS, o Sistema Único de Saúde, Sr. Presidente.
Durante o período de minha atuação no Senado Federal, pretendo deixar consignada minha
mensagem política de cidadã e representante do Estado de Goiás. E aceito o desafio de colocar-me
à altura da dignidade com que sempre exerceu o mandato a Senadora Lúcia Vânia, a quem
substituo.
Penso que a criação do SUS, pelos Constituintes de 1988, foi uma das mais belas e inspiradas
páginas já escritas pelos brasileiros – páginas vazadas em solidariedade, humanidade, compaixão
pelo próximo, e desejo de igualdade e de justiça social.
A Lei nº 8.080, também conhecida por Lei Orgânica da Saúde, regulamentou e deu
efetividade ao comando constitucional que inaugurou o atendimento universal à saúde como
direito do cidadão e dever do Estado.
Antes de 1990, somente era atendido na rede o cidadão que tivesse emprego formal, com
carteira assinada, e fosse contribuinte da previdência social, o antigo Inamps. Quem fosse muito
pobre e não tivesse carteira de trabalho assinada tinha apenas a opção de ser atendido pela
caridade das Santas Casas de Misericórdia, que existem, felizmente, até hoje.
Depois de 1990, com a universalização do atendimento pelo sistema público e pela rede
privada conveniada ao SUS, qualquer pessoa, pobre, rica, remediada, empregada, desempregada,
trabalhadora por conta própria, assalariada do mercado informal, até mesmo o morador de rua,

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

42

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

todos, absolutamente todos têm direito de ser atendidos. Não pagam consultas nem taxas. O custo
do sistema é financiado pelos tributos gerais arrecadados pelo Estado, por recursos orçamentários.
Há vários pontos que poderiam ser abordados com o objetivo de sustentar e de melhorar o
atendimento do SUS. Um deles, que lembro agora, de passagem, é a ideia de criar uma carreira de
médicos de Estado. Essa é uma ideia que tem o apoio do Conselho Federal de Medicina e é
excelente. Seria a melhor forma, talvez a única, de incentivar a ida de médicos para o interior do
Brasil – de médicos brasileiros –, também para as periferias das grandes cidades.
Entre tantos problemas enfrentados pelo SUS e entre tantas ideias para melhor estruturar,
financiar e gerir o sistema público e universal de saúde, eu quero, hoje, me ater a uma questão
bem específica. É uma questão que parece ser menor, mas que tem o poder decisivo de recuperar a
qualidade e a quantidade do atendimento. Refiro-me, Sr. Presidente, à defasagem dos valores
pagos pelo SUS aos prestadores conveniados, com base na chamada tabela do SUS. O nome
completo do instrumento é Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais. Esse é o nome completo.
A tabela foi criada em 2007 por portaria do Ministério da Saúde. Na época, substituiu e
unificou outras tabelas existentes para remuneração de serviços prestados no âmbito do SUS.
Faz 11 anos – isto é, desde 2007, quando foi criada e tornou-se vigente – que a tabela do SUS
não é corrigida monetariamente. Ora, a taxa de inflação acumulada de 2007 a julho de 2018 foi de,
aproximadamente, 95%. Pode-se dizer, então, arredondando apenas um pouco para cima, que, nos
últimos 11 anos, os preços gerais na economia brasileira dobraram de valor. O cálculo foi feito com
base no IPCA, do IBGE, índice de preços que é usado para formulação da política monetária do
Banco Central.
Pois muito bem, Sr. Presidente, ao longo desses últimos 11 anos, fizeram-se ajustes de valores
em alguns procedimentos médicos da tabela – poucos procedimentos, na verdade –, ajustes
normalmente insuficientes e erráticos, resultando, inclusive, em bagunça e em desalinhamento de
preços relativos: procedimentos complexos, por vezes, ficaram mais baratos do que procedimentos
mais simples.
Por exemplo, numa cesária, hoje, pagam-se R$150 para o médico e R$395 para o hospital; no
infarto agudo do miocárdio, pagam-se R$116 para o médico – não por dia, mas por todos os dias
do paciente internado – e R$471 para o hospital; numa cirurgia de fratura de fêmur, pagam-se
R$147 para o médico e R$725 para o hospital; numa cirurgia de fratura de tornozelo – dificílima
de ser resolvida –, pagam-se R$124 para o médico e R$352 para o hospital; numa cirurgia de
joelho, pagam-se R$115 para o médico e R$252 para o hospital.
Urge, portanto, um ajuste geral de valores da tabela, mas esse problema ficará – não tenho
dúvida, infelizmente – relegado para decisão do próximo Presidente da República.
A crise financeira das Santas Casas de Misericórdia, por exemplo, às quais fiz menção no
começo desta fala – crise fartamente noticiada pela imprensa – atesta a necessidade premente de
reajustamento da tabela do SUS.
Srs. Senadores, Sras. Senadoras, em termos mais gerais, não podemos demorar muito para
enfrentar a questão do subfinanciamento do SUS. Os recursos públicos destinados não são
suficientes para um bom funcionamento do sistema. Sei que há, porém, sérios problemas de má
gestão, bem como de corrupção. Por reconhecer problemas persistentes de má gestão e de
corrupção no sistema, estimo que há certo espaço para a economia de recursos que hoje são
desperdiçados ou simplesmente desviados da finalidade original.
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Nesse ponto sou otimista. Sinto que o País desperta para a necessidade de implantar
reformas de gestão no setor público e verifico que o combate à corrupção tem atingido um grau de
efetividade que é absolutamente inédito no Brasil.
No entanto, tudo considerado, maior aporte de dinheiro será indubitavelmente necessário.
Atualmente, gastamos 3,9% do PIB com despesas obrigatórias de saúde.
À guisa de comparação, trago aqui números de três países que, igualmente ao Brasil,
possuem sistemas de saúde universais e gratuitos, e que gastam mais que nós.
O Canadá gasta 7,3% do PIB com saúde; o Reino Unido, 7,6%; e a França, 9,5%.
São três países que, diferentemente do Brasil, são desenvolvidos, mas que, em compensação,
possuem populações bem menores do que a nossa, enquanto nós estamos com 3,9% do nosso PIB.
O que mais me preocupa na questão do subfinanciamento do SUS é a velocidade com que o
número de idosos vai aumentar em relação ao total da população brasileira, como apontam os
estudos demográficos.
Hoje, no Brasil, 75% dos idosos dependem exclusivamente do SUS e 73% deles são portadores
de alguma doença crônica, como hipertensão, problemas na coluna, depressão ou diabetes.
Os custos do sistema, apenas para atender aos idosos, serão crescentes. Tal tendência é muito
clara.
Digo, Sr. Presidente, para terminar, que o País passa, atualmente, por enorme crise fiscal. Sei
que, se o Brasil não fizer o ajuste fiscal, a economia entrará, em pouco tempo, em nova crise
econômica.
Entendo que a chamada emenda do teto dos gastos é necessária para enfrentar, com realismo
e com coragem, a necessidade do ajuste das contas públicas. Não é verdade que a emenda congela
os gastos com saúde e educação. A emenda do teto, aliás, cria uma proteção de piso contra a
diminuição desses gastos.
O que temos de fazer, como representantes do povo, é aumentar o nível de institucionalidade
e efetividade orçamentária no Brasil...
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PROS - DF) – Nobre Senadora Ione
Guimarães, a senhora precisa mais de quanto tempo?
A SRª IONE GUIMARÃES (Bloco Moderador/PTB - GO) – De um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PROS - DF) – Darei para a senhora
mais três minutos, para senhora ficar à vontade.
A SRª IONE GUIMARÃES (Bloco Moderador/PTB - GO) – Muito obrigada, Senador.
... deixar de fazer de conta que existem recursos inesgotáveis. Eles não existem.
Devemos, sim, exercer a nossa nobre e precípua função de discutir o orçamento e aumentar
gastos necessários, ao mesmo tempo em que diminuímos os desnecessários e perdulários. Governar
não é só gastar; é também economizar.
Devemos cortar o que deve ser cortado, devemos descontinuar as despesas que devem ser
descontinuadas, acabando com programas públicos que não produzem resultado nenhum para a
população – e há muitos desses!
E devemos aumentar, tão logo que possível – e não podemos esperar muito mais tempo para
isso – os recursos necessários ao bom funcionamento do SUS.
O SUS, sim, é prioridade.
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Não podemos deixar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, que este sonho do Brasil, que se
tornou realidade, em favor do atendimento universal e gratuito de saúde de todos os cidadãos, sem
quaisquer distinções, esmoreça e definhe.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Hélio José. Bloco Maioria/PROS - DF) – Sra. Senadora Ione
Guimarães, tenho a satisfação de conhecê-la. Parabéns pelo pronunciamento. O SUS é o maior
programa de saúde pública do mundo. Ele é motivo de orgulho para nós, brasileiros. É uma pena
que alguns trogloditas, racistas e fascistas queiram destruir o SUS.
Esperamos que os brasileiros, nesses oito dias de reflexão, não caiam na cilada daqueles que
pregam a destruição do SUS e daqueles que têm a maldade com o povo brasileiro e preservem essa
política tão importante que a senhora colocou e que nós possamos fazer os ajustes dessas tabelas
que são importantes para que as pessoas possam, de fato, ter a sua remuneração devida pelos
serviços prestados.
Então, quero me solidarizar com V. Exa., parabenizá-la pelo pronunciamento e desejar que o
que a senhora aqui propõe seja cumprido.
Muito obrigado.
Eu que iria falar.
Onde está o Senador Paulo Paim para presidir? Está aqui? (Pausa.)
Senador Paulo Paim, o senhor pode presidir para mim aqui? Por favor, Senador Paulo Paim,
me dê a honra de presidir os trabalhos enquanto eu faço um breve pronunciamento aqui nesta
Casa do povo brasileiro.
(O Sr. Hélio José deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT RS) – Passamos a palavra ao Senador Hélio José, que, além de inúmeros trabalhos, foi o Relator
da CPI fundamental para que essa reforma da previdência não tivesse sido aprovada.
Ainda, Senador Hélio José, permita-me: a Presidência informa ao Plenário que, em virtude da
falta de quórum, não haverá hoje Ordem do Dia.
Consequentemente, V. Exa. tem, de imediato, 20 minutos e o tempo necessário para o seu
pronunciamento.
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PROS - DF. Pronuncia o seguinte discurso.) – Meu
nobre Senador Paulo Paim, muito me honra ser presidido por V. Exa., uma pessoa que conheço ao
longo dos anos, desde a primeira Bancada parlamentar do PT nesta Casa, quando V. Exa. veio
com aquele conjunto e demonstrou um jeito diferente de fazer política, um jeito sem facções, um
jeito de unir contrários, de priorizar o debate. Então, honra-me falar aqui, neste momento, com a
Presidência de V. Exa., pelo trabalho extraordinário que V. Exa. tem feito nesta Casa ao longo
dos tempos, tanto lá no tapete verde quanto aqui no tapete azul. São 32 anos de mandato. Agora
nós brasileiros temos o presente de mais oito anos de mandato. Serão 48 anos de mandato do
nobre Senador Paulo Paim. Graças a Deus, o Brasil tem esse presente. Quero desejar todo o
sucesso do mundo a V. Exa. Que V. Exa. continue nos representando, representando o povo
brasileiro, representando as pessoas de bem deste País para poder discutir a verdade, discutir a
luz, para tirar o Brasil do mau caminho e fazer leis corretas, posições corretas, longe da corrupção,
longe da malandragem, longe da boquinha, longe daqueles que querem levar vantagem em tudo,
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longe daqueles que representam o atraso e o fascismo com que o nosso País está tão próximo de se
encontrar. Então, meus cumprimentos a V. Exa.
Eu quero cumprimentar todos os brasileiros e brasileiras que nos ouvem pela Rádio e TV
Senado, cumprimentar esta Casa, cumprimentar as nobres Senadoras e Senadores presentes no
Plenário e dizer que vivemos um momento inusitado no nosso País, nobre Senador Paulo Paim.
Estamos às vésperas de uma eleição plebiscitária. Daqui a 18 dias vamos definir o Brasil que
queremos. Vamos definir rumos.
Mas antes de entrar nessa questão, quero rapidamente falar um pouquinho e agradecer muito
a todos que nos ouvem pelos 16.529 votos que eu obtive nas eleições para Deputado Federal do
Distrito Federal. Cada voto conquistado com honestidade, conquistado com trabalho, conquistado
sem corrupção, sem comprar as pessoas e sem comprar mentes. Cada voto conquistado com muito
suor e muito esforço.
Por isso eu quero agradecer a cada mãe, a cada pai, a cada jovem, a cada pessoa que foi às
urnas depositar esses 16.529 votos. Quero agradecer a todos que acompanharam e acompanham o
dia a dia do meu mandato e dizer que esses 16.529 votos serão muito bem honrados nestes três
meses, quase quatro meses que nos restam de mandato nesta Casa e pelos meus três anos e seis
meses em que aqui estive, sempre procurando trabalhar com retidão, com ética, com moral e
esforço. Quero agradecer a cada um e a cada uma.
Não há culpado no resultado e nem no jogo político, há simplesmente um resultado. Eu não
tenho dúvida de que procurei fazer o melhor, procurei fazer o melhor de mim, o que estivesse
dentro das minhas forças, minha nobre Senadora Regina Sousa, que tivesse condição de falar para
o nosso povo que vale a pena trabalhar honestamente, que vale a pena fazer as coisas de forma
correta, que valeu a pena votar aqui contra a reforma trabalhista, que valeu a pena ter seus
espaços cortados, mas manter a dignidade de votar em prol do povo, em prol do contribuinte, em
prol das pessoas que fazem um Brasil diferente, e não me envolver com as corrupções.
O povo de Brasília preferiu optar por alguns representantes não com esse compromisso, mas
simplesmente compromissados com o dinheiro do que paga mais. É só pegar a bancada eleita em
Brasília e vai verificar quão conservadora é e o que representa, em que a boquinha era clara nas
compras de votos, Senador Paulo Paim, abertamente feitas durante todo o processo. Pessoas que
inclusive viviam o tempo inteiro nos Estados Unidos e há quatro meses vieram para cá; pessoas
cujo marido tem quase 50 processos de corrupção na Lava Jato e que compraram um mandato de
Deputada Federal em Brasília. Outra pessoa que Brasília nunca viu, que segundo as informações,
dá calote na praça em todos os lugares por onde passou, foi para Miami mexer com redes sociais,
veio aqui a Brasília com dinheiro, conseguido não sei como, e comprou um mandato; uma pessoa
totalmente desconhecida para o Distrito Federal. Uma pessoa que não habita o dia a dia da
cidade, porque está lá nas redes sociais defendendo o demônio, o fascista, o anti-Brasil do
Bolsonaro, e que ganhou uma vaga de Deputado Federal. Está certo? Uma pessoa que a gente
nunca viu, ninguém nunca viu, só porque estava nas redes sociais. Nunca fez um prego numa
barra de sabão para o povo do Distrito Federal, para nenhum servidor público, e comprou e
ganhou um mandato de Deputado Federal. Uma pessoa comprovadamente dos meios da
corrupção, que teve um marido Governador cassado, preso por causa da questão da Lava Jato e
da Pandora, comprou um mandato de Deputada Federal em Brasília.
Se na capital do Brasil tiveram condições de deixar uma pessoa honesta, íntegra, que relatou
a CPI da Previdência, que votou contra a reforma trabalhista, que fez a Lei da Regularização
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Fundiária, que fez todas as ações em prol do povo, de fora para escolher esse bando que
escolheram para cá, desculpem-me, mas alguma coisa tem que estar errada na política nacional.
Pessoas envolvidas na Câmara Legislativa com todo o tipo de escândalo com relação à
Operação Drácon, já duas vezes condenadas na Justiça, dois desse grupo ganharam mandato de
Deputado Federal.
Então, esse foi o time dos oito Deputados Federais, do qual eu fui preterido porque trabalhei
honestamente e não comprei voto, que Brasília elegeu. Repetindo rapidamente: a esposa do chefe
da operação, que renunciou ao mandato de Senador e foi cassado por corrupção, é a mais votada
de Brasília. Essa é a mais votada de Brasília.
A outra, uma pessoa que morava nos Estados Unidos até esses dias, fez uma campanha – não
bilionária, trilionária no Distrito Federal para comprar as pessoas –, e comprou um mandato de
Deputada Federal em Brasília.
A outra, uma desconhecida, só porque ligada a essa questão dessa loucura, dessa paranoia
fascista das pessoas que acham que se devem distribuir armas para as pessoas, das pessoas que
acham que deve haver racismo contra negros, contra pessoas deficientes, contra pessoas que têm a
liberdade de escolha sexual... Por causa dessa pessoa que divulgava que o racismo merece ter
guarida, ganhou o mandato.
O outro, como eu falei, morava em Miami até esses dias e usava a rede social para fazer
chacota e criticar o Brasil o tempo inteiro e as pessoas do Brasil. Segundo as más línguas, não sei
se isso é verdade ou não, pôs um monte de calote numa cidade chamada Águas Claras, foi daqui
fugido para os Estados Unidos e ganhou o mandato de Deputado Federal aqui no Distrito Federal.
Dois da Operação Drácon, condenados no STJ – dois, uma e um cabra –, ganharam mandato
de Deputado Federal.
E o nobre Senador que relatou a CPI da Previdência, o nobre Senador ético, íntegro e
correto, que divulgou para Brasília inteira as coisas corretas, que nunca se negou por um instante
a encaminhar nada para o servidor público nesta Casa, que nunca se negou por um instante a
encaminhar nada que fosse contra o trabalhador nesta Casa, que trabalhou incessantemente,
recebeu 16.529 votos, porque não comprei voto, não trabalhei com fascismo e jamais trabalharia.
Esse foi o time que Brasília escolheu para representá-la.
É lamentável. Dos oito, eu falo para vocês, há um de quem não posso falar nada. Acho que
foi muito meritório. É o caso do Professor Israel, um candidato eleito do PV, da Base do
Rollemberg. Eu falava: "Israel, você é da Base do Rollemberg, o Rollemberg fez muito pouco para
Brasília". Mas é uma pessoa séria, honesta, que acho que foi uma boa escolha da população de
Brasília. Acho que, dos oito, o Professor Israel, salvo engano algum outro, é o único que terá
condição de dar uma voz. Além da Erika, que foi reeleita corretamente. Não tem problema
nenhum. A Erika é uma ótima Parlamentar. Então, esses dois são a única mancha de bom senso
que Brasília trouxe para a Câmara Federal, lamentavelmente.
Aqui nesta Casa, sai eu, sai o Cristovam, e entram dois novos Senadores. Não quero nem
falar nada sobre os dois novos Senadores porque é antiético. Já que sou Senador, não quero
comentar sobre os dois novos Senadores. Quero desejar somente sucesso a eles. E também que
esses seis do campo, que eu coloquei aqui, e os dois do outro campo, possam fazer também bom
mandato na Câmara Federal.
E não estou falando aqui com nenhuma mágoa, não estou falando aqui com nenhuma
indelicadeza, não. Estou somente recordando; recordar é viver. Eu já me sinto gratificado por
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Deus ter me colocado no mandato de Senador da República, meu nobre Presidente, por ter me
dado a oportunidade de conviver com os 81 Senadores aqui de forma cordial, fraterna, construtiva,
e por ter feito com que eu e o senhor pudéssemos fazer a maior derrota dos banqueiros, dos
empresários, da Rede Globo e de todos os fascistas deste País, que foi a derrota que impusemos a
eles com relação à reforma da previdência. Então, Deus nos deu essa oportunidade. Só por isso,
para mim, já valeu a pena ter sido Senador da República: só de nós podermos ter dado aquela
derrota na Comissão de Assuntos Sociais com relação à reforma trabalhista, de ter apoiado e
aprovado o anteprojeto de V. Exa., o contraditório com relação à reforma trabalhista, já valeu a
pena.
Só de eu ter construído e aprovado a Lei 13.465, que é a Lei da Regularização Fundiária, que
resolve o problema de 1,5 milhão de habitantes de Brasília que vivem sem escritura, que vivem na
sarjeta, que vivem perseguidos, sem seus direitos preservados, só isso já valeu a pena. Só de a
gente provar que um servidor público pode assumir o mais alto cargo do Legislativo brasileiro, que
é ser Senador da República, e não precisar se prostituir, se vender, não precisar fazer negócio com
cargo público, já valeu a pena. Está certo?
Então, quer dizer, a esses 16.529 abnegados eleitores que foram às urnas e depositaram votos
para mim, eu quero agradecer-lhes profundamente.
Quero dizer, nobre Senador Paulo Paim, que tudo que eu faço faço de corpo, alma e coração,
com alegria, entusiasmo e determinação, faço completo e por inteiro, porque eu não preciso ficar
me escondendo atrás da pilastra da corrupção nem da malandragem. Graças ao meu bom Deus, eu
tive inteligência e cérebro para passar em cinco concursos públicos de ponta neste País. E todos os
lugares onde trabalhei neste País foi por concurso público, nenhum deles foi por favores ou por
outras situações não republicanas. Então, eu tenho muito orgulho disso, de dizer que não preciso
me envolver com as coisas erradas.
Assim, nobre Senador Paulo Paim, foi a nossa campanha. Apresentamos o trabalho que
realizamos, nossas ideias e compromissos. Se o povo não compreendeu não foi por falta de
campanha.
Cada momento que vivi e cada apoio que recebi está gravado na minha mente. Obrigado a
você que caminhou ao meu lado e compartilhou do mesmo sonho. Sou eternamente grato, meu
nobre eleitor que esteve na urna me valorizando. Valeu demais!
A nossa responsabilidade de dever político nos chama para ajudar a eleger o Governador do
Distrito Federal e o Presidente do Brasil. É necessário, nós não podemos nos acovardar nas nossas
opiniões. Eu jamais vou me acovardar nas minhas opiniões, temos que ter fibra e luta.
Como Senador, Senador Paulo Paim, vou cumprir o mandato com plenitude e muito
trabalho. Nós temos ainda quatro meses de trabalho intenso nesta Casa e não vamos deixar, dia
sobre dia, de trabalhar em prol do Brasil.
Como cidadão e militante, continuarei firme na defesa do trabalhador, contra um possível
retorno da reforma da previdência, a favor da regularização fundiária no Distrito Federal e por
tudo que seja bom para o Distrito Federal.
Estaremos juntos trabalhando para isso, para o Brasil e para a nossa gente, principalmente a
gente humilde do Nordeste brasileiro, a quem eu quero abraçar, cumprimentar pela atitude
corajosa de dizer um não ao racismo, um não ao fascismo, um não àqueles que pregam a
antifamília, que pregam o anti-Brasil, um não ao bolsonarismo, um não à ignorância, um não ao
porte de arma. Quero cumprimentar todos os nordestinos do Brasil, que votaram em massa, em
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sua maioria, pela racionalidade, por um Brasil da claridade e não por um Brasil das trevas em que
poderemos viver a partir de 1º de janeiro.
Eu não quero um Brasil do caos para a minha família, eu não quero um Brasil do caos para
as pessoas que moram em nosso País; e espero que todos os brasileiros possam refletir nesses 18
dias que faltam.
Que a CNBB entre na luta e não fique na covardia de não dizer para o Brasil o que vai ser o
Brasil da intolerância, o que vai ser o Brasil do fascismo, o que vai ser o Brasil que persegue as
pessoas, o que vai ser esse Brasil que pode entrar se a CNBB não fizer o papel dela.
Eu quero cobrar da OAB que ela esclareça ao Brasil as questões do que pode ser o Brasil sem
lei, com distribuição de armas para as pessoas assassinarem os outros e fazerem assaltos à mão
armada durante o dia, porque é isso que vai ser com a questão do armamentismo para todo
mundo.
Eu quero que a ABI realmente ponha a mão na consciência sobre o seu papel para um Brasil
democrático.
E que a gente consiga fazer uma frente para a frente, para poder derrotar o mal e estabelecer
pelo menos a tentativa do bem e a tentativa de um controle para o nosso País. Que os ignorantes,
que a extrema direita e que o racismo não prevaleçam em nosso País.
Então, eu quero rezar, quero torcer, com toda as fés, com todo meu trabalho, que cada
brasileiro, cada brasileira, de cada recanto deste País, que o servidor público mal-agradecido,
ingrato, um servidor público que não reconhece o trabalho que a gente faz para ele, Senador
Paim... E eu sou servidor público concursado. Posso falar isso, porque o servidor público me
abandonou – eu que nunca abandonei o servidor público nem um segundo nesta Casa nem vou
abandonar –, à exceção aqui do Senado, onde a maioria absoluta dos servidores públicos tenho
certeza de que me apoiou, a maioria. Muitos não apoiaram, mas a maioria me apoiou, tá certo?
Então, quero dizer, nobre Senador Paulo Paim, que o Brasil pense na racionalidade. Está aí
ao lado do senhor o nosso nobre Wellington Fagundes, um excelente Senador desta Casa,
candidato a Governador de Mato Grosso, derrotado nas urnas, não derrotado nas suas propostas e
na sua retidão, porque é um Senador correto e honesto. Mato Grosso escolheu que ele não fosse
ainda o Governador do Mato Grosso, mas tenho certeza de que ele divulgou e fez seu trabalho,
como eu fiz aqui no Distrito Federal. Se escolheram o caminho das trevas, é problema deles.
Eu só espero que não seja por falta de a gente falar, que não seja por falta de a gente
orientar, Senador Paulo Paim, nestes 18 dias, à exceção de sábados e domingos. Quero combinar
com o senhor, em todos os 18 dias, de nós abrirmos o Plenário do Senado e falarmos para o Brasil
inteiro, nas Comissões e aqui: não votem nesse fascista, para não se arrependerem depois! Não
votem nesse fascista, para não ter o Brasil com barricadas na rua! Não votem nesse fascista do
Bolsonaro, para que a gente não tenha um Brasil de guerra civil, para que a gente não tenha um
Brasil explosivo!
Quero deixar claro que temos de cobrar da CNBB, cobrar do Conselho Nacional de Pastores
responsabilidade com a vida pública! É isso que nós temos de cobrar, porque não é possível que o
Brasil escolha esse caminho das trevas, da escuridão, da destruição de arma, da desorientação, da
falta de proposta para a geração de emprego, da falta de proposta para a economia. Não é possível
que o Brasil vá optar por isso!
Eu não quero dizer que Haddad é santo, porque Haddad não é santo. Haddad tem muito
erro, como o PT tem muito erro, mas entre o mal e a tragédia é melhor ter o mal do que ter a
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tragédia! Entre o desastre para o Brasil e um governo que possa fazer alguma coisa, pelo menos
que possamos ter condição de andar com os nossos filhos na rua; que tenhamos condição de ter
um Brasil honesto. Eu prefiro acreditar que o Haddad pelo menos fará isso.
Por isso, eu quero que todo o Brasil faça uma reflexão, analise o caminho que vai fazer. Que
cada servidor público não atire no seu ouvido, seja ele municipal, estadual, seja ele federal,
votando nesse fascista desse Bolsonaro, nesse antipovo desse Bolsonaro e vote no Haddad, porque
o Haddad é a pessoa que pode representar a família, representar o ser humano, representar a
normalidade, representar um Brasil diferente do Brasil da intolerância.
Então, meus nobres e queridos ouvintes, eu sei que é muito difícil este momento, mas eu
tenho a tranquilidade de encará-lo, nobre Senador Paulo Paim, porque é o momento em que a
gente vem fazer uma reflexão. Reconheço os meus erros de acreditar nas pessoas, de acreditar no
processo democrático, correto, que me trouxe essa derrota, porque, se eu tivesse talvez me
utilizado de algumas outras coisas, mesmo republicanas, mas diferentes, talvez eu não tivesse esse
dissabor de não ter sido eleito para Deputado Federal.
Mas eu não vejo a política como um fim em si mesmo. Eu já me considero um vitorioso por
tudo que a gente fez e ainda fará nesta Casa, nesses três meses e pouco que nos restam, pela
oportunidade que teremos, nesses 18 dias que nos separam da eleição, para todo dia fazer um
discurso orientativo aqui nesta Casa ou em cada Comissão, onde a gente vai pedir para o Brasil
acordar, pedir para o Brasil dizer não a esse fascista, a esse cara antipovo, a esse cidadão racista
chamado Bolsonaro e cair na racionalidade e apoiar o Haddad, apoiar a normalidade para o nosso
País.
Nós vamos fazer isso. Todos os dias vou usar esta tribuna aqui para falar. E não adianta me
olhar de carinha feia, não. As pessoas que estão do lado do racismo e do fascismo depois vão ter o
troco lá no ano que vem, se ele ganhar. Se ele ganhar, vocês vão ver as ruas repletas de gente
reclamando e chorando o leite derramado.
É a minha nobre Senadora Vanessa que está ali? É a Vanessa?
Vanessa, meus cumprimentos a você. Sou testemunha do seu trabalho, como o meu,
incessante em prol do povo brasileiro, incessante em prol da ética, da moral, da dignidade. Meus
cumprimentos a você. Eu e você não fomos bem-sucedidos nas urnas, mas fomos bem-sucedidos no
nosso trabalho, na nossa ética, na nossa moral, por não desviar dinheiro público nem fazer
malandragem, porque nós não somos da "turma da boquinha".
Eu estava concluindo meu discurso colocando...
(Soa a campainha.)
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PROS - DF) – ... que há dois projetos: o projeto da
intolerância e do antipovo e o projeto do Brasil da normalidade. Então, eu espero que o povo
escolha o projeto do Brasil da normalidade e não o projeto do racismo e do fascismo.
Era isto, meu nobre Senador Wellington Fagundes. Meus agradecimentos.
Nesta conclusão, eu só quero dizer o que eu faria na Câmara dos Deputados.
Primeiro, continuaria defendendo a vida, a família, o meio ambiente e políticas públicas para
a saúde, educação, segurança e transporte. Lamentavelmente, o povo não me deu essa
oportunidade.
Segundo, continuaria defendendo a escritura pública pela aplicação da Lei 13.465, de 2017,
que eu ajudei a fazer.
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Terceiro, defenderia intransigentemente, meu nobre Senador Wellington Fagundes, a
capacitação profissional, a geração de emprego e renda por meio do...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PROS - DF) – ... a valorização do servidor e do
serviço público, concurso público para todas as instâncias, o realinhamento das carreiras públicas,
a correção salarial obrigatória na data-base e o concurso público com a revogação da PEC 95, a
PEC que definiu pelo incêndio do Museu Nacional, que congelou os gastos com saúde e educação
por 20 anos.
Eu defenderia, meu nobre Wellington Fagundes, para concluir – faltam só três itens aqui –, a
agricultura familiar, a produção de alimentos orgânicos e energias alternativas.
Eu defenderia o esporte, a cultura, o lazer, a mobilidade urbana e os direitos humanos,
defenderia combater a reforma da previdência e as privatizações do setor elétrico das estatais
brasileiras e daria total apoio à infraestrutura urbana e rural, com a construção de viadutos...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. HÉLIO JOSÉ (Bloco Maioria/PROS - DF) – ... construção de creches, escolas,
hospitais, UBSs, UPAs e centros de convivência, entre outros.
Tudo isso eu faria na Câmara Federal.
Preferiu o povo brasileiro fazer outras escolhas. Pena. Que ele arque agora com as
consequências dos escolhidos.
Meu nobre Senador Wellington Fagundes, muito obrigado, meus cumprimentos.
Quero cumprimentar o nobre Presidente, o Senador Eunício Oliveira, que acaba de chegar a
esta Casa.
Que Deus nos ajude e que os próximos caminhos sejam melhores para o Brasil.
Muito obrigado.
(Durante o discurso do Sr. Hélio José, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Wellington Fagundes.)
(O Sr. Wellington Fagundes deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Cidinho Santos, Suplente de Secretário.)
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco Moderador/PR - MT) – Boa tarde a todos.
Dando sequência aos trabalhos, passo a palavra ao Senador Wellington Fagundes, do PR, do
nosso querido Estado de Mato Grosso.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT. Pronuncia o seguinte
discurso.) – Eu quero cumprimentar a todos e a todas: os nossos companheiros Senadores, o
Senador Eunício, nosso Presidente do Congresso, o Presidente que está em exercício, Senador
Cidinho, a população do Brasil e, principalmente, de Mato Grosso.
Muitos de Mato Grosso podem estar se perguntando agora como é estar sob a Presidência do
Senador Cidinho.
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Eu quero, na verdade, agradecer a toda a população mato-grossense que participou do
processo eleitoral. Tive a oportunidade de ser candidato a Governador do meu Estado: um grande
desafio. Começamos uma eleição em que já sabidamente éramos o terceiro no começo e
conseguimos fazer uma bela campanha, terminando a campanha como segundo colocado. O
Governador Pedro Taques não teve a aprovação da população mato-grossense, o que foi
comprovado pelas pesquisas principais que são as pesquisas da eleição, quando o eleitor,
soberanamente, vai lá e escolhe. Eu quero aqui, por isso, agradecer a oportunidade de ter uma
campanha vitoriosa, por ter sido o segundo colocado.
Eu, claro, quero parabenizar também os eleitos: o Governador Mauro, que foi eleito, assim
como também todos os Senadores eleitos. Eu não tive a oportunidade de cumprimentar, mas já
estão aqui no Senado também o Senador Jayme Campos e a Senadora Selma, que também foi
eleita. Ela é juíza e teve uma campanha bastante discutida, mas tenho certeza de que valeu, acima
de tudo, a soberania do eleitor.
Por isso, quero agradecer, também, a todos aqueles que estiveram conosco nessa coligação de
dez partidos. Levamos a mensagem como um candidato de centro. Tínhamos como candidato a
Senador da República, o Adilton Sachetti, de centro-direita. Ele é produtor rural e foi sempre um
inovador no Estado de Mato Grosso. Ele é de origem do Sul do Brasil. Claro, com isso, inclusive,
homenageio todos aqueles sulistas que foram para Mato Grosso fazer com que o nosso Cerrado
brasileiro pudesse ser esse Estado de tanta produção. Em nome de Adilton Sachetti, que foi um
inovador... Ele fundou a Fundação Mato Grosso de Pesquisa. Ele também fez um grande desafio,
à época, ao Governador Dante de Oliveira para que o Governo criasse um programa de incentivo
à cultura do algodão. Mato Grosso não produzia nada de algodão – praticamente foi dizimada a
produção pelo bicudo –, e, graças a essa posição inovadora de Adilton e de todos os produtores,
nós conseguimos, em apenas três anos, ser o maior produtor de algodão do Brasil, respondendo
por mais de 50% da produção nacional de algodão, e continuamos como o Estado recordista na
produção.
Eu quero aqui também agradecer à nossa companheira de chapa, Maria Lúcia Cavalli, que foi
por oito anos Reitora da Universidade Federal, representando a esquerda, o PCdoB em nossa
coligação. Eu quero não só fazer uma homenagem a ela em nome de todos os companheiros, mas
também registrar que ela, como reitora, foi fundamental para o programa de expansão da
Universidade do Mato Grosso, criando o campus de Barra do Garças, fundamental para a região
do Vale do Araguaia, transformando Barra do Garças em um grande polo educacional – da mesma
forma, a criação do campus lá de Sinop, cidade polo da região norte de Mato Grosso. E, em nome
da Prefeita Rosana Martinelli, eu quero agradecer a todos os Prefeitos mato-grossenses, porque
sempre fui um municipalista convicto – é no Município que as pessoas vivem, e a melhor forma de
encontrar a solução do cidadão é a grande parceria entre o Governo Federal e o Governo do
Estado. Por isso, eu quero agradecer aqui também a todos os Prefeitos, a todos os Vereadores que
estiveram conosco, enfim, a todos que participaram da campanha, uma campanha em que a
democracia cada vez mais se fortalece no Brasil e em meu Estado também. Por isso, eu quero
agradecer em nome de Maria Lúcia Cavalli, que, além da criação do campus de Sinop, também
criou o campus de Várzea Grande, a região metropolitana de Cuiabá, e ainda me ajudou a criar a
segunda Universidade Federal de Mato Grosso na cidade de Rondonópolis, a minha cidade natal,
como polo da região sudeste.
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E continuamos ainda a luta aqui, Senador Cidinho, para criar ainda duas universidades
federais no Mato Grosso no futuro: a Universidade do Araguaia e a Universidade de Sinop.
Inclusive, na última reunião, que tivemos anteontem, com a Reitora da Universidade Federal, foi
também, nesta linha da criação da nova Universidade de Rondonópolis, para criarmos já o campus
da cidade de Lucas do Rio Verde. Então, em nome do Prefeito Binotti, com que lá estivemos, e
que já se colocou à disposição para doar uma área, quero, aqui, como Senador da República, em
nome de toda a comunidade do nortão de Mato Grosso e, nesse caso, especificamente, da cidade
de Lucas do Rio Verde, lutarmos para que a Universidade Federal de Mato Grosso implante
campus da universidade federal em Lucas e em outra cidade do norte de Mato Grosso.
Daí eu quero aqui, concluindo, agradecer a toda a bancada, a todos os candidatos a
Deputado Federal, com o desafio de termos elegido quatro Deputados Federais em uma bancada
de oito. Por isso, eu digo que a nossa coligação foi extremamente vitoriosa ao elegermos quatro
Deputados Federais numa bancada de oito – amanhã, eu vou fazer o meu discurso aqui, no qual
vou citar o nome de todos – bem como também ao conseguirmos eleger uma bancada expressiva
de Deputados Estaduais, pois de 24 fizemos 9 Deputados Estaduais.
Por isso, eu quero parabenizar aqui a todos, todos que foram vitoriosos, mas, claro, também
todos que não foram vitoriosos, mas que efetivamente foram importantes para que tivéssemos esse
resultado extremamente satisfatório na eleição de quatro Deputados Federais. Todos aqueles que
participaram, que tiveram poucos votos, somaram para que a gente pudesse, então, ter esse
resultado. Eu digo e repito aqui que, da minha parte, estou extremamente feliz por termos
contribuído nesse processo. Com certeza, vamos aqui trabalhar juntos para que Mato Grosso
tenha mais investimentos, como fizemos ontem.
Inclusive, fui com o Ministro Blairo, o Senador Blairo Maggi, ao Ministério da Saúde e
conseguimos, Senador Cidinho, já empenhar os recursos de R$30 milhões, num montante de
R$100 milhões. Esses recursos pelo PLN 13 foram transferidos basicamente do Ministério dos
Transportes para ajudar a que o Brasil possa minimizar essa crise na saúde, em especial no meu
Estado, o Estado de Mato Grosso, para que, por parte do Emanuel Pinheiro, o Prefeito da capital
– para que a gente prepare, mais ainda, Cuiabá para ser a nossa capital, que vai comemorar 300
anos –, tenha a obra do pronto-socorro e do hospital municipal de Cuiabá concluída o mais rápido
possível. É importante dizer que Cuiabá hoje abriga todo o interior de Mato Grosso, dada a
centralização da saúde. O nosso atual pronto-socorro, que é uma obra muito antiga, já está
bastante deteriorado. E, hoje, infelizmente, grande parte da população de Mato Grosso, que vai do
interior para Cuiabá, tem que ficar lá, na maca, no sofrimento, e, às vezes, as pessoas perdem a
vida nos corredores do nosso atual pronto-socorro. Por isso, a conclusão dessa obra é fundamental.
E o nosso papel aqui é este: terminadas as eleições, vamos dar as mãos e trabalhar por Mato
Grosso, claro, cada um dentro da sua posição política partidária.
Eu quero aqui parabenizar, mais uma vez, a todos e agradecer especialmente aos eleitores que
nos apoiaram, que estiveram conosco e que nos deram essa expressiva votação como candidato a
Governador.
Eu quero aqui agradecer, em nome da minha família, à minha esposa, Mariene de Abreu
Fagundes, ela que foi fundamental em toda a minha vida – vida política também, como mãe,
como companheira leal. Nessa campanha, ela passou por um sofrimento muito grande, porque a
sua mãe esteve, por 91 dias, internada na UTI, e ainda acabou perdendo o pai. Para nós, claro,
isso foi tudo um trauma durante a campanha, mas Deus é justo e, com certeza, o Sr. Diógenes
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também está lá no céu, no lugar que foi reservado às pessoas de bem deste País e, claro, em
especial também do meu Estado. Eu quero aqui agradecer também aos meus dois filhos, o João
Antônio Fagundes e o Diógenes de Abreu, que foram fundamentais na minha vida, claro, me
aconselhando, me orientando. Felizmente, eu posso agradecer a Deus por ter uma família
exemplar, unida. Eles dois também tiveram um papel fundamental durante a campanha eleitoral.
Agora há pouco, recebi a ligação dos dois, pois ainda estamos concluindo toda a burocracia, tudo
aquilo que temos que cumprir, inclusive, com a legislação eleitoral.
E aqui eu quero salientar que, pela primeira vez, tivemos uma eleição com financiamento
público de campanha. Fizemos uma campanha em que fomos a primeira chapa a ser registrada
pela Justiça Eleitoral e, com certeza, fizemos uma campanha limpa, mas, acima de tudo, uma
campanha em que pudemos observar a legislação em vigor, sendo sempre obedientes à legislação.
Eu tenho certeza de que, ao prestar as contas, teremos as nossas contas aprovadas sem nenhuma
ressalva.
Eu quero aqui, Senador Cidinho, em nome de toda a bancada de Mato Grosso... É claro que
eu gostaria que V. Exa. fosse o meu coordenador de campanha, mas o futuro a Deus pertence.
Vamos trabalhar juntos até o final do mandato do Senador Blairo. Eu, inclusive, conversei com ele
ontem, ele deve ficar ainda como Ministro até o final do mandato e V. Exa. estará aqui, conosco,
trabalhando. Ainda vamos cuidar também da questão do Orçamento do ano que vem. Eu sou
Relator da área de defesa e justiça. Agora há pouco, tivemos uma reunião na Comissão de
Orçamento, em que definimos o novo calendário para que possamos, este ano ainda, aprovar o
Orçamento.
Há vários aspectos a que eu me referi na campanha, em que vamos trabalhar aqui para
garantir recursos para que Mato Grosso continue as obras, principalmente as do Ministério dos
Transportes, como a duplicação de Cuiabá-Rondonópolis, a BR-242, e tantas outras obras. E é
importante que a gente esteja trabalhando junto. Mato Grosso é um Estado estratégico na
produção, estamos no centro do Brasil, portanto, a logística é fundamental. Além disso, também
vamos trabalhar para que dentro do Orçamento consigamos, junto principalmente com o Exército
Brasileiro – e já tivemos várias audiências com o Gen. Villas Bôas –, trabalhar um projeto de
desenvolvimento para a nossa faixa de fronteira e ainda, se possível, alocar os recursos para a
construção de uma unidade do Exército brasileiro na cidade de Sinop. É local estratégico,
fundamental, já que Sinop está a praticamente 500km da capital, e hoje há unidades do Exército
em Rondonópolis, na nossa capital e também em Aragarças, que atendem a toda a região do
Araguaia. Então, é fundamental essa questão do nortão.
Eu quero, finalizando, Senador Cidinho, agradecer ao Senador Medeiros, que foi vitorioso,
que teve uma votação expressiva e que também foi companheiro na nossa coligação. Ele terminará
o seu mandato aqui como Senador.
Eu termino agradecendo a Deus, agradecendo a toda a minha equipe que esteve presente na
campanha, àqueles que pediram licença, que se afastaram na campanha, mas o meu gabinete
continuou atendendo a todos aqueles que procuraram o Senador da República. E a nossa missão
continua – ontem mesmo, já tivemos várias audiências, e agora vamos ao Ministério da Educação,
onde vamos discutir a implantação de novos cursos para a faculdade do Município de Guarantã.
Então, em nome de toda a minha equipe, quero agradecer ao meu Chefe de Gabinete, o Arthur, e
também a todos – não vou numerar, falando o nome de todos, porque posso cometer falhas.
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E a todo cidadão, principalmente o eleitor mais simples, que espera de todos nós um
respeito... Eu sempre tenho dito que o voto representa a confiança que o eleitor deposita no
político. E a melhor forma que temos para retribuir essa confiança é com o trabalho. Então,
podem contar, por parte do Senador Wellington, com muito mais força, muito mais energia, muito
mais vontade de corresponder a esse voto de confiança com muito trabalho. Cada campanha é
uma experiência, é um aprendizado, mas, sem dúvida nenhuma, é um estímulo maior para que, no
contato que tivemos na campanha com cada eleitor mato-grossense, possamos transformar isso em
projetos e acima de tudo levar o desenvolvimento, levar oportunidades a todo cidadão. E o nosso
objetivo aqui é exatamente que, em Mato Grosso, este Estado tão rico, essa riqueza chegue a cada
cidadão, a cada lugar, a cada comunidade. Mato Grosso é sem dúvida nenhuma um Estado
solução para o Brasil.
Eu agradeço imensamente, pedindo a Deus que nos abençoe para que sejamos iluminados no
nosso dia a dia aqui em Brasília e que a população mato-grossense possa receber esses benefícios e
principalmente ter uma melhor qualidade de vida. Eu agradeço a Deus.
Eu finalizo, Senador Cidinho, agradecendo também a oportunidade da nossa convivência
aqui, mas teremos a oportunidade, daqui até o final do ano, de trabalharmos muito ainda pelo
fortalecimento da democracia.
Eu espero que a população brasileira saiba escolher neste momento de uma eleição
extremamente polarizada. Que, ao final da eleição, a gente possa vencer a crise política e fazer
com que a crise econômica também possa ser solucionada e que a gente possa levar o Brasil para o
rumo do desenvolvimento e, acima de tudo, do fortalecimento da nossa democracia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco Moderador/PR - MT) – Obrigado, Senador
Wellington. Parabenizo V. Exa. pelo elevado espírito público porque saiu de uma eleição no
domingo e já está aqui trabalhando. E, como V. Exa. disse, pode ser uma derrota eleitoral, mas
não é uma derrota política porque elegeu quatro Deputados Federais, nove Deputados Estaduais,
tem o respeito do Governador eleito, Mauro Mendes, porque é uma pessoa que trabalha muito por
Mato Grosso, sempre. Tem o meu respeito. Não estivemos juntos na campanha, mas fui de total
transparência com V. Exa. Apenas eu não fui lá para ser coordenador, fui só para dar uma ajuda
na campanha. Todo mundo correu, eu fiquei como coordenador. Fiquei bastante constrangido,
mas a nossa amizade, o nosso relacionamento estão acima disso. E terei a oportunidade de
retribuir a V. Exa. essa falha acontecida nas eleições agora de 2018. Com certeza.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT) – Não, isso não é
falha. Eu acho que é posição política e que eu respeito. Portanto, na minha palavra, não existe
derrota...
O Sr. Otto Alencar (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA. Fora do
microfone.) – Senador Wellington, um aparte, por favor.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT) – ... existe
experiência!
Oh, chegou aqui o Senador Otto. Ele acaba de chegar também com o nosso companheiro, o
Deputado Coronel, que acaba de se eleger como Senador da República representando a Bahia.
Está acompanhado da sua esposa, a D. Eleusa. E eu quero aqui parabenizar a Bahia, que eu tenho
certeza de que elegeu um Senador competente, trabalhador e que vai aqui estar junto com o
Senador Otto, com toda a bancada da Bahia e com nós todos, trabalhando em prol do
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desenvolvimento do Brasil. Mas a Bahia vai ter aqui um Senador, com certeza, que vai trabalhar
muito, principalmente para a população mais carente.
Está aqui o Senador Otto, a quem eu concedo um aparte com muita satisfação, porque tenho
no Senador Otto um grande orientador e uma pessoa extremamente equilibrada aqui no Plenário
do Senado.
O Sr. Otto Alencar (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PSD - BA) – Presidente,
obrigado pela concessão que V. Exa. faz. Eu queria saudar o Senador Wellington e dizer que,
quando nós estávamos caminhando para cá, eu vi sua imagem na tribuna e a de seu amigo Angelo
Coronel, que é meu amigo também, eleito agora na Bahia com 4 milhões de votos – uma votação
expressiva! –, e que vai, a partir de fevereiro, compor esta Casa e contribuir muito com o Brasil e
também com o nosso Estado.
Então, eu queria agradecer e dizer da minha alegria de estar aqui hoje com o meu amigo,
meu companheiro, meu compadre, Presidente atual da Assembleia Legislativa, um Deputado que
fez uma carreira belíssima, que começou como Prefeito da sua terra, Coração de Maria, e que hoje
vai aqui no Senado Federal fazer parte deste Colegiado, que é um Colegiado restrito e que
representa muito para nós. Está acompanhado da sua esposa, a Eleusa, que contribuiu e ajudou
muito durante a campanha. É uma grande companheira dele e minha também, amiga de longa
data.
Chega aqui outro baiano ilustre, Roberto Muniz. E a Bahia vai estar sempre bem
representada.
Então, eu agradeço ao Presidente e também agradeço a V. Exa. essa oportunidade de me
dirigir aqui ao novo Senador eleito na Bahia, com a votação talvez das maiores de todos os tempos
no nosso Estado.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT) – O Senador
Roberto Muniz também pede aqui um aparte, mas eu quero registrar também...
O Sr. Roberto Muniz (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - BA) – Só um
aparte...
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT) – Eu quero registrar,
Senador Cidinho, que o nosso companheiro Angelo Coronel também elegeu o filho ou a Bahia
elegeu o filho do nosso companheiro Angelo Coronel, o nosso agora Deputado Diego, com uma
votação expressiva – parece-me que com mais de 100 mil votos –, como Deputado Estadual. Ele
também já foi Prefeito do interior; é um político jovem, mas já experiente.
Então, parabenizo-o aqui em nome também da família, da Eleusa, porque eu tenho certeza de
que ela fez um grande papel, porque, ao lado de um grande homem, sempre há uma grande
mulher. E a Eleusa é uma pessoa que adora política, que faz política eu creio que quase 24 horas
por dia. É a presença da mulher forte ajudando esse grande trabalho do nosso companheiro
Angelo Coronel.
Portanto, eu concedo aqui ao nosso companheiro Roberto Muniz um aparte.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco Moderador/PR - MT) – Só um momento,
Senador Roberto Muniz.
Nós temos 37 Senadores no Plenário e nós precisamos de 41 para votarmos a Medida
Provisória 842 – e está aqui o setor produtivo –, que trata da prorrogação da dívida do Pronaf e
também do Funrural. Então, se algum Parlamentar, algum Senador estiver em seu gabinete,
estiver nas dependências do Senado, que venha até aqui – olha, chegamos a 38; faltam 3 –,
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porque, se não votarmos hoje, perde-se o prazo de adesão do Funrural, que vence amanhã. Temos
aqui o Deputado Jerônimo Goergen, entidades do setor aqui, aguardando.
Então, vamos aqui dar oportunidade para alguns apartes e alguns discursos enquanto
conseguimos completar o quórum para abrir a sessão e votar a MP 842.
O Sr. Roberto Muniz (Bloco Parlamentar Democracia Progressista/PP - BA) – Eu queria,
inicialmente, agradecer a oportunidade, Wellington, de fazer este aparte e dizer que, como tenho
certeza de que você é um dos que mais torceram pela vitória do nosso Senador Angelo Coronel,
você será fundamental também para nós o recebermos aqui. Ele é uma pessoa – eu posso
testemunhar isto – que tem uma história bonita como Prefeito, Deputado, Presidente da
Assembleia Legislativa, mas mais importante ainda é que ele é o esposo de Eleusa. Lá na Bahia,
na verdade, ele está ao lado de Eleusa, que é uma pessoa que também realiza um trabalho social
muito grande no nosso Estado.
Mas, ao mesmo tempo, Otto, temos aqui que comemorar muito a vitória do nosso
Governador Rui Costa, do Vice-Governador João Leão, do Senador Jaques Wagner. Foi uma
vitória maiúscula. Quero agradecer a todos os baianos que nos permitiram caminhar por toda a
Bahia e reafirmar o nosso compromisso com os baianos, com o desenvolvimento do nosso Estado.
E a você, Coronel, eu quero aqui dar não só as boas-vindas, mas dizer ao povo brasileiro que
terá em você um defensor das causas sociais, do desenvolvimento. É um colega engenheiro
também, que vai fazer um grande trabalho pela infraestrutura do nosso País. E que você tenha
oito anos aqui de trabalho, de realização, como tivemos e estamos tendo, já terminando o
mandato.
A Senadora Lídice também eu quero parabenizar, porque se elegeu Deputada Federal pelo
nosso Estado; o Senador Pinheiro, que também tem feito um grande trabalho como Secretário de
Educação; todos os Deputados Federais que se reelegeram – e aí quero destacar aqui os Deputados
do PP da Bahia, de Cacá Leão a Mário Junior, de Cajado a Ronaldo Carletto –; todos os
Deputados Estaduais; e essa grande liderança, Otto Alencar, que vai ver chegar também aqui à
Câmara Federal seu filho Ottinho. Isso vai também aumentar e ampliar muito a
representatividade do povo baiano.
Então, queria agradecer, Wellington, a você, a Cidinho, a todos aqui e dizer: seja bem-vindo,
Coronel, e vamos ao trabalho, porque eu sei que você é um homem de luta!
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (Bloco Moderador/PR - MT) – Eu agradeço,
então, ao Senador Roberto Muniz, que foi um grande parceiro aqui, esteve conosco em várias
Comissões. Eu diria que é um dos Senadores mais competentes, não só pelo seu preparo
emocional, mas também intelectual.
E a Bahia é isso.
Eu tenho orgulho também de ser filho de um baiano que foi da Bahia para Mato Grosso a
pé. Muitos não acreditam nisso, mas é a pura verdade. Ele saiu a pé da Bahia com a mala que
tinha a esperança de oportunidade, como todo o povo brasileiro.
Eu tenho certeza de que todos nós aqui temos que exatamente trabalhar para esse povo com
tanta esperança de mais justiça social e, principalmente, de mais atendimento do Estado.
O Senador Angelo Coronel... Muitos perguntam: "Coronel? E só pela patente?". Não, é o
nome mesmo. Sem dúvida nenhuma, ele, que é uma pessoa muito receptiva e que foi por seis vezes
Deputado Estadual, agora vem aqui para o Congresso Nacional fazer com que a Bahia, cada dia
mais, tenha essa representação forte. É um Estado de uma população que representa a raiz do
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Brasil: o negro, o quilombola, o índio, enfim, o homem simples que espera de todos nós essa força
do trabalho.
Em nome da Bahia, eu quero agradecer porque o Mato Grosso é esse Estado que foi receptivo
a todos, cada um no seu momento, cada um no momento de desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso. Todos os brasileiros que para lá foram homenageio aqui em nome da Bahia, em nome do
meu pai e da minha mãe também, que eram baianos – meu pai, nascido em Santana dos Brejos, e
minha mãe, em Oliveira dos Brejinhos, bem ali próximo.
Eu tive oportunidade de estar, há seis meses, na Bahia, onde estamos trabalhando, através
do Ministério dos Transportes, para que a nossa ferrovia avance Bahia adentro e possa também
promover mais do que nunca o desenvolvimento.
Eu quero convidar o nosso Deputado Coronel e o Senador Otto, porque amanhã nós teremos
uma audiência com o Ministro dos Transportes. Quem sabe já seja o momento de estreia do nosso
Deputado Coronel como Senador, fazendo as reivindicações do Ministério dos Transportes, mais
investimento na Bahia e no Mato Grosso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco Moderador/PR - MT) – Obrigado, Senador
Wellington.
Registramos também a presença, aqui no nosso Plenário, do Senador eleito, já Senador e
agora eleito novamente, ex-Governador do Mato Grosso, Jayme Campos – seja muito bem-vindo –
, eleito agora no último domingo para voltar ao Senado representando o nosso querido Estado de
Mato Grosso.
Infelizmente nós não conseguimos atingir o nosso quórum.
Consulto o Senador Otto e o Senador Roberto Muniz se querem fazer uso da palavra para
ver se a gente consegue aguardar que chegue algum outro Senador.
Nós, não atingindo o quórum, lamentavelmente vamos ter que encerrar a sessão.
Antes de encerrar a sessão, a Presidência comunica às Sras. e aos Srs. Congressistas que está
convocada sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 15 de outubro do corrente,
segunda-feira, às 11h, no Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear os 30 anos do
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União
(Sindilegis).
Quero registrar aqui a luta do Deputado Jerônimo Goergen, que está aqui no Plenário
ligando, fazendo contatos para ver se nós conseguiríamos atingir o nosso quórum de 41 Senadores.
Normalmente temos 38. Vamos, Deputado Jerônimo e os outros Senadores, procurar, na Casa
Civil, uma alternativa para que tanto os pequenos produtores rurais que têm acesso ao Pronaf
como também os produtores em relação ao Funrural consigamos alternativa para que não sejam
prejudicados.
Esse é o compromisso do Presidente Eunício Oliveira, com quem acabei de falar agora há
pouco, quando passou aqui na Presidência, mas também é um compromisso nosso, que
defendemos o setor produtivo no Brasil.
Eram só essas tratativas.
Não havendo mais nada, declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.)
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SENADO FEDERAL
AVISO Nº 33, DE 2018
Encaminha, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, que
estabeleceu as condições para emissão do Real, a fórmula de apuração das emissões
realizadas e as bases para o acompanhamento e controle monetário, o anexo
demonstrativo das emissões referentes ao mês de agosto de 2018, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

AUTORIA: Banco Central do Brasil
DOCUMENTOS:
- Texto do aviso
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Parte integrante do Avulso do AVS nº 33 de 2018.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
Aviso 71/2018-BCB
7 1 /2 0 1 8 -B C B
Brasília, 26 de setembro
setembro de 2018.
2018.

A Sua Excelência o Senhor
Eunício Lopes de Oliveira
Presidente do Senado Federal
Senado Federal - Praça dos Três Poderes
70165-900
7 0 1 6 5 -9 0 0 Brasília - DF
Assunto: Demonstrativo das emissões do real.

Senhor Presidente,
cum prim ento ao disposto na Lei nº
nS 9.069, de 29 de junho de 1995,
1995, que
Em cumprimento
que
estabeleceu as condições para emissão do real, aa fórmula de apuração das emissões realizadas
e as bases para o acompanhamento
a Vossa Excelência o
acom panham ento e controle monetário, encaminho a
anexo demonstrativo das emissões referentes ao mês de agosto de 2018, as razões delas
determ inantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
Anexo ao Aviso 71/2018-BCB, de 26 de setembro de 2018

Demonstrativo das emissões do real - Agosto de 2018

1-

A base monetária restrita e a emissão

li -

A base monetária ampliada

Ili -

Os meios de pagamento ((Ml)
M l ) e o multiplicador

IV -

Os meios de pagamento amplos

V-

Anexos
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Demonstrativo das
IS
das Eimissões
Emi ssões do Real - Agosto de ?.()
2018

DEMONSTRATIVO
DEM ONSTRATIVO DAS EMISSÕES DO REAL

I - -AAbase
basemonetária
monetáriarestrita
restritae ea aemissão
emissão
A média dos saldos diários da base monetária totalizou agosto em R$267,9 bilhões, crescimento
de 0,2% no mês e de 7,2% em doze meses. A variação mensal refletiu aumento de 0,3% no
papel-moeda emitido e redução de 0,3% nas reservas bancárias.

Demonstrativo de emissões do real

'

Agosto - 2018

Discriminação

R$ bilhões
bithões

A - Emissão monetária autorizada para o 3° trimestre/2018"
trimestre/2018’'

312,30

(Voto CMN
nº 66/2018)
CM Nn°
21
B - Emissão monetária realizada
realizada^

267,92
267.92

21
b.1 - Usos
Usos^
b.1

267.92
267,92

b.1.1 Papel-moeda emitido
b.1
.2 Reservas bancárias
b.1.2

227,77
40,14

b.2 - Fontes
b.2-

272,85

b.2.11 Saldos em 31.7.2018
31.7,2018
b.2,
b.2.1.1
b.2.1,1 Papel-moeda emitido
b.2.1
.2 Reservas bancárias
b.2.1.2

275,34
227,03
48,31
48.31

31
b.2,2 Fluxos em julho 2018
2018®'
b.2.2

-2,49
-2.49

b.2.2.1 Operações com o Tesouro Nacional

44,98

b.2.2.2 Operações com títulos públicos federais
b.2.2.3 Operações com o setor externo

-42,61
0,12

b.2.2.4 Operações com o sistema financeiro

-4.98
-4,98

C - Saldo de emissão (A - B)
e

44,38

D - Reservas Internacionais disponíveis

1.577,17

E - Lastro monetário exigido (reservas internacionais vinculadas)
1

312,30

F - Reservas internacionais excedentes (D - E)

1.264,87

'

~,
1/ Média dos saldos nos dias úteis do último mês do trimestre.
2/ Média dos saldos nos dias úteis.
2J
3/ Média dos fluxos acumulados nos dias úteis.
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Demonstrati vo das Emissões do Real
Real -- Agosto
20 18
.Demonstrativo
Agn^to de 2018

Base monetária e componentes
iJteis
Média dos saldos nos dias úteis
e odo
Período

2016 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

Out
Nov

Dez
2017 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set

Out
Nov
Dez
2018 Jan

apelPapelmoeda
emitido

Va laçâo
percentual
Mès

213 738
209 171
205 986
204 655
203 895
202 900
203 970
203 465
209 599
209599
210 513
9S2
208 952
227 762

-3,5
-2,1
-1,5
-0,6
-0,4
-0,5
0.5
0,5
-0,2
3,0
0,4
-0.7
-0,7
9,0

219 621
215 589
212 515
214 292
212 960
213 879

-3,6
-1,8
-1
,4
-1,4
0,8
-0,6
0,4

215 929
214 307
219 062
219 068
220 400
220400
241 913
234 290
230 064
230064
225 143
225143

I
1

Reservas

bancárias
bancárias;

18 meses

pere«ituat

Mès

meses
meses

3,4
3,5
3,3
2,9
3,9
3,1
3,5
3,7
3.7
6,7
3,3
3,1

37915
37 915
35100
35 100
35131
35 131
32707
32 707
34 481
34481
33609
33 609
33 538
33538
33
697
33697
33
619
33619
33 564
33564

-6,9
5,4
-2,5
-0,2
-0.2
0,5
-0,2
-0,2

34 494
34494

2.8
2,8

2,8

37607
37 607

9,0

2,8
2.8

40TT6
40 776
35982
35 982'
35 521
34425
34 425
35091
35 091
36 623
36623
35
445
35445

8,4

3,1
3,2
4,7

8,7
-7,4
0,1
0,1

-11,8
-1,3
-3,1 1
1,9 1

1,0
-0,8
2,2
0,0
0,6
9,8

4,4
4.4
5,4
5.4
5,9
5,3
5.3
4,5
4,1
5.5
5,5
6,2

36 211
40 379
40379

4,4 :
-3,2
0,3
-0,5
-0,4
2,8
11,5

-3,2
-1,8
-1
,8
-2,1
-2,1

6.7
6,7
6,7
5,9

42 802,
42802
38 611
38611
39 846
39846

6,0
-9,8
3,2

35559
35 559
35 383
35383
35 232
35232

R$ milhões
Variação

Base
monetária
s

percentual
:'"Í2 m e s ê s

-18,5
-12,
-12,11
-14,8
-17,2
-17,2
-3,8
-3,£
-7,6
-7,e
-9,5
-9,£
1,3
1,3
-2,7
-2,7
-0,1
-0.1
0,5
7,8
7.8

237 363
238 376
236 509
237 509
237 161
237161
243 218
244 077
2440TT
243 447
243447
265 370

-1 ,8
-1,8
-2,9
-1,3
-1,3
-1,6
0,4
-0,8
0,4
-0,1
-0,1
2,6
0,4
-0,3
-0.3
9,0
9,0

7,5
2,5
1,1
5,3
1,8
i-s

260 397
251 571
248 036
248036
248 717
248 051

-1,9
-1
,9
-3,4
-1,4
-1,4
0,3
-0,3

9,0
9.0
5,7
6.5
5,5
5,2
5,0
5,0
7,4

250 502
250502
251 374
249
866
249868
254 445
254445
254 301
256 611
282 292
282292

1,0
0,3
-0,6
1,8
-0,1
0,9
0,9
10,0

4,1
5.9
5,9
5,8
5,4
4,6
4,2
4,2
5,4
6,4

5.0
5,0
7.3
7,3
12,2

277 091
2n
268 674
268674
264 988

-1 ,8
-1,8
-3,0
-1,4

6,4
6,8
6,8
6,8

251 653
244 271
241 118

-0,6

1,0
1.0
0,2
-0,4
2,7
1.4
1,4
1,5
3,4
5,3
2.8
2,8
2,7
3.5
3,5
3,5
3,0

2,9
2,9
4,8

Fev
Mar
Abr

223 767

-0,6

4,4

38 382
38382

Mal
Mai

223 530

-3,7

11,5
11.5

-0,1
-0,1

262
150
262150

5,0

39 895
39895

-1,
-1,11

5,4

Jun

225 882

3,9

13.7
13,7

1,1

263
424
263424

5,6

0,5
0,5

39 201

6,2

Jul

227 087

-1
,7
-1,7

7.0
7,0

0.5

265
083
265083

5,2

40 254
40254

0,6

5,8

2,7

227 775

13,6

0,3

267 340
267340

6,3

0,9

40 143

6,4

-0,3

12,9

267 918

0,2

7,2

Ago

Entre os fatores condicionantes da evolução da base monetária,
monetária, apresentaram impacto
expansionistas os depósitos de instituições financeiras, principalmente, referentes às variações
nos saldos dos recolhimentos compulsórios, R$6,4
bilhões, os ajustes nas operações com
RS6,4 bilhões,
derivativos, R$29 bilhões, as operações do setor externo, R$3
,2 bilhões, e as operações com
R Í3,2
,2 bilhões. Em contrapartida, as operações do Tesouro Nacional
títulos
titulos públicos federais, R$31
R$31,2
Nacional

~~

provocaram contração de R$66,1
R$66,1 bilhões.
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Emissões do
do Real
Real -- Agosto
Agosto de 20
18
Demonstrativo das Hmissões
?OIS

Fatores condicionantes da base monetária
Fluxos acumulados no mês
mès

Período
Período

RS
R$ milhões
Operações

Operações

Operações

como
com o

títulos
com tltulos

Tesouro

públicos

fMerals
federais

extamo
externo

Nacional
2016 Jan
Fev
Mar
Abr

V
11

Out
Nov
Dez
Dez

•- 55 252
2042
2 042
8 517
--5077
5 077
4 611
14 928
30176
30 176
5 464
5464
23 158
23158
•- 34 187
20 301
•- 52 398

2017 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago

8140
8 140
17 233
-3323
- 3 323
- 8 792
-8792
17127
17127
18577
18 577
27 747
27747
3762
3 762

Mal
Mai

Jun
Jul
Ago

Sei
Set

"

Set
Sei

Out
Nov
Oez
Dez

2018 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago

674
•- 77674
-1 4211
-14
211
3 616
•-113
7164
7164
3 102
3102
-8 6619
19
-8
- 13 046
-13
2 618

-28
-2 8 721
18 812
18812
34 819
34819
-1 188
-1188
-18403
-1 8 403
7 551

Operações

Operações

com o
como

como
com o

com derivativos -•

da

setor

sistema
financeiro

ajustes

base

527
•- 325
-18
-1 8 973
12723
12 723
13
865
13865
- 2 602
-2602
19 234
19234

-1 0 846
646
-10

-1
854
• 1854

•- 30 242
79414
79 414

1728
1 728
-1175
-1 175
2 910
352

-6429
- 6 429
--17
17 044

267
3167
3
167

35156

4268
4 268

•- 77 201

327

16 835
16835

249
249

1 960
1960

340

17 770
17770

351
- 26 027
-26027

4 707
4707

4076
4 076

13 436
13436

13260
13 260

-3 9 845
-39
4 815
4815
•- 32 461

219
219

45 249
45249

774
4 394
4394

- 27 650
-27

279

-14857
-1 4 857

- 4 984
964
-4

14 281
-1
4 851
651
-14
•- 31 289

10 080
10080
5 251
5251
5 299
5299
6 950
6950

6 068
066
•-116

18 749
18749

-1 0 808
-10

20 022
20022
- 66 073

•- 338

259

31 208
31208

3 280
3280

16 769
-1 1 718
-11
-42697
-4 2 697
2 335
--112
3054
3 054
--22
22 737
1 777
--4
4 250
-1
-1 118

3404
3 404
166
1 856
-4
- 4 757
2
680
2680
•- 831
1 582
1582
- 4 673
-4673
-1
-1 569
1 013
•- 617
1 012
1 795
1795

- 23 877
-23

..monetária
monetária

1 716
3 420
3420
8
303
8303
5490
5 490
- 5 304
-5
--2429
2 429
3 426
3426
- 4 687
-4687

- 48 446
-48446
-5840
- 5 840

Variação

-• 2 390

3940
3 940
•- 33 858
- 55 116
-2102
-2 1 0 2
1 240
558
614
546
--5072
5 072

30
188
1 799
1799

6 423
6423

3 239
3239
4 221
4221
2
165
2165
-• 77 591
28 636
28636

1 316
- 5 825
-5
5 365
5385

1/
Não
1/ N
â o inclui
Inclui operações
op e ra çõ es com
c o m títulos.
títulos.

-1
4 960
• 14

12 231
-10
-1 0 030
-• 387
-2177
-2
177
-5288
- 5 288
6167
6
167
-5046
-5 046
11 267
810
-2 926
-2
25 367
--77 895
3933
3
933
-22
-2
2 715
20
044
20044
--26
26 003
22
587
22587
-4 379
-4

161
•-11161
1 443
1443

•-33 700
10
610
10610
--8
8 317
9 766
9766
32 536

-3
• 3 329

--24
24 359

1 296
1296
1 888
2 613
2613
6 877
6877
7
084
7084
- 8 607
-8607
28 559

--7
7 879
10 539
-1
1 7713
13
- 11

6 210
275
5 511
2 339

·-

base monetária
monetária ampliada
ampliada
II -- AA base

R$5.422
A base monetária ampliada atingiu R$5
.422 bilhões, redução de 0,1%
O, 1% no mês e crescimento de

6,9% nos últimos
ultimos 12 meses. Dentre seus componentes,
componentes, o estoque dos títulos públicos federais
íora da carteira da Autoridade Monetária subiu 0,2 no mês, alcançando R$4.761 bilhões. Esse
fora

resultado
resultado derivou, basicamente, da atualização da divida
dívida mobiliária federal em poder do ~
público.
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Banco Central
il
Banco
Central do
do Bras
Brasil----------------------------------------------------------------------------------Demonstrativo
Demonstrati vo das
das Emissões
Emi ssões do
do Real
Real -- Agosto
Agosto de
de 2200 IS
18

Base monetiria
monetária ampliada
Saldos em final de período

Perlodo
Período

Base
monetária
!ária

2016 Jan
Fev
Mar
Abr
Maí
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

RSmllhões
RS
milhões
Dep6ailos
compulsórios.
compulsórios

Thulos
Títulos públicos federals
federais

Total

em espécie

Titulos
Títulos do Tesouro Nacional
i SK’' ' '
’ “ * Poslçlo
Posição

Remune-

Não

rados1/
rados^'

remune-

de cardeca-

rados^'
radoa"

taira3/
teira^

Flnald&Financia41
mento^'
mento

Mês

2206
2206
2208
2 208
2222
2222
2 267
2267
2261
2261
2216
2216
2202
2202
2 674
2674
2606
2640
2 640
2698
2 695
2695

843
2576
2576843
2647908
2647 908
2723222
2723 222
2639 269
2639289
2712091
2712 091
2801 120
2801120
2798516
2798 516
2796556
2796 556
2887 287
2875829
2875 829
2927883
2950982
2950 982

1027 329
979670
911 644
1033 769
1020 043
1020043
967260
967 260
1061 365
1113 977
1076075
1076 075
1089
919
1089919
1107024
1107 024
1047 484

3604172
3604 172
3627
578
3627578
3634866
3634866
3673 038
3673038
3732
134
3732134
3768 380
3768380
3859
881
3859881
3910533
3963362
3963 362
3965
748
3965748
4034 907
4034907
3998 466
3998466

4185056
4185
056
4220 770
4220770
4213 464
4213464
4248 917
4315 232
4351 981
4450 955
4450955
4505600
4575 066
4575066
4578
630
4578630
4649001
4649 001
4639 804
4639804

2017 Jan
Fev
Mar
At)r
Abr
Mal
Jun
Jul
Ago
*,
Set
Out
li5
Nov
Dez

262392
262 392
266 325
266325
243 610
263655
263665
237 652
237652
260 239
260239
255 860
255860
252 160
252160
262 770
282770
254 453
254453
264 220
264220
296 755
296755

377 571
378 286
378286
383 101
383101
384330
384 330
391 288
396 248
396248
393 738
393738
405 755
407 616
407616
409 150
409150
405 862
405862
402 804
402804

2732
2 732
2 754
2754
2 771
2771
2806
2806
2707
2 7072 702
2702
2 665
2665
4448
4 467
4467
4470
4470
4 501
4501
4 499
4499

2902 384
2902384
2984 799

4045954
4045 954

3077238
3087832
3095431
3198 844
3198844
3190
891
3190891
3252 385
3252385
3277879
3277 283
3277283
3338 360
3338360
3397490

1143570
1143 570
1113
024
1113024
1087 468
1096 102
1096102
1166 785
1100 051
1100051
1178 128
466
1157 486
1148182
1178 595
1134462
1134462
1064 980
1064980

4097 823 1
4164 706
4183934
4183 934
4262 216
4262216
4298 895
4298895
4369 019
4369019
4409 851
4409851
4426061
4455 878
4455878
4472 822
4472822
4462 470
4462470

4688 649
4888649
4745188
4745 188
4794
188
4794188
4834 725
4893 863
4893863
4958 084
4958084
5021 282
5072214
5100 914
5100914
5123
951
5123951
5147
405
5147405
5166528

2018 Jan
Fev
Mar
Abr
Mal
Jun
Jul
Ago

272 396
272396
264517'
264517
275 056
275056
263 343
283343
269 553
289553
269
828
269828

399862

4459
4 479
4479
4 476
4478
4 463
4463
4 532
4532
4 555
4555
4 562
4562
501

3368 144
3366144
3419 506
3419506
3470 206
3470206
3487 782
3487782
3536 826
3538826
3570 941
3570941
3571 723
3571723
3596 519
3598519

1156 924
1156924
1147384
1147 384
1114 261
1114261
1140445
1140445
1157 775
1144228
1144 228
1181 764
1164 849

4525
068
4525068
4566 890
4566890
4584467
4628 227
4628227
4694 601
4694601
4715 169
4715169
4753487
4761 368

11

2!
21

3/
4/

1:

275339
277 677
277677

398 289
398289
399179
407 205
407205
381 725
383 348
383348
391 561
382 429
382429

\

12 meses

Total

338 349
338424
338 424
333 846
333846
331469
340 871
340871
346 707
348 027
348027
356624
362 062
362062
362396
362 396
366476
368 356
368356

"

1

Ml'I: ,ntual
percentual

240 329
240329
252 560
252560
242 530
242530
242 143
242143
239 966
239966
234678
234 678
240 845
240845
235 769
247 036
247036
247 846
247846
244 920
244920
270287’
270287

11

Variaçao
Variação

1,4
1.4
O.S
O,!
--0,;
0,2
O,!
0,8
1,E
1,6

1,1
1.1
1.:
1.2
1,1
1,0
0,8
0.8
1,2
1,1
1.3
1,3
1.3
1,(
1.0
O,E
0.6
O,!
0,5
O,!
0,5
0,4

12,0
12,0
12,4
12.4
13,8
13.8
13.8
13,8
13.4
13,4
13.9
13,9
12,8
12.6
12,6
11.5
11,5
11,9
11.9
10.7
10,7:
11.4
11
,4

0,7
0,1

10.9
10,9
10.3
10,3
9,8
9.8
9.7
9,7
9,3
9.3
8.4
8,4
8,0
6.9
6,9

o,s
0.9
2,,
2.3
1,2
1,51
1.5
0,1
0,1
1,5
1.5

-

5201 785
5201785
5234
175
5234175
5263178
5303 238
5303238
5350 411
5350411
5372900
5372
900
5424 949
5424949
5421 975

-O,:
0,2

17,8
17.8
17.0
17,0
14,5
14.5
15,6
15.6
15,4
15.4
15,
15.11
15,2
15.2
14,9
14.9
15,3
15.3
14.3
14,3
15,1
12.4
12,4

0.6:
O,E
0,6
O,E
O,!
0, 8:
O,!
0.9
0.4
º·'
1,0
0.1
-0,1

-

Depósitos vinculados ao SBPE: 6, 17% aa + TR, se meta SeJic maior que 8,5% a.a.
Sellc +
+ TR,
TR, se
se igual
igual ou
ou menor
menor que
que 88,5%
a.a.
^ ou 70% da meta Selic
5% a
f
Deftósitos a prazo e exiglbllldade
exigibilidade acflcional
adicionai sobre depósitos é
à vista, a prazo e de poupa,ça:
poupança: SELIC; recursos de poupança nâo
nao direcionado
Depósitos
flnanaamento Imobiliário:
imobiliário: 80% (Remuneração: 6.17%8.a.
6.17%a,a. +
. TR se meta Sellc
Seiic for maior
mafor que 8,5%8.a.
8.5%a.a. ou 70%
70 ™daemeta
m S
e L a.a.+
a a t TR
ao flnanclemento
Sellc
se
e recursos de poupança não direcionados
dlteclonados ao
TR. A
A partir
partir de
agosto/2016 Inclui
d emeta
S sSelic
d ^ ^Igual
^ n tou
^ menor que 8,5%8.a.)
"r®
ao crédito
crédito rural:
mral: TR,
de agosto/2016'inclui
decorrentes
da
deflcl6ncla
na
apllcaçao
em
crédito
rural
dos
reanos
de
LCA
(Remuneração
básica
cios
depósi1os
depósitos
v i n S ^ l ^ S B I^ È T
aplicação em crédito mral dos recursos de LCA (Remuneração básica dos depósitos
vinculados ao SBPE).
A partir de fevereiro/2003 inclui os recursos de depósito prévio pan compensação
Vista
“ mpensaçâo e a partir de agosto/2004 os recursos de depósitos à vista
não
e 09 decorrentes de deficiências
dllliclênclas de
de exigibilidades
exlglbllidades de
de aplicações
aplicações em
em crédio
crédlo rural.
rural. A
A parti de
de outubnj/2010
outubro/201 o
"nduiaplicados em mlcrofinanças
^
inclui 09 depósitos decon-entes da llmitaçlo de cr6dlto ao Setor Público- Res 2827/01 . A partir de Jan/2011 inclui os depósitos sobre Recursos
d Depósitos
e l X oe deÍ Garantias
f d e ^ Realizadas.
n " ^
de
Tltulos avaliados peta curva do rendlmen1o do papel.
monetário.
papel, lnclul
inclui emissõeslntsgates
emissões/resgates de tltulos
títulos públlcos
públicos federais sem impacto monetário
líquido no dia avaliados pelo PIIIÇO
preço de laalro,
lastro, do DEMAB (·)
(-) overeoid
Inclui posições de financiamento llquldo
oversold (+) undersold. Inclui operações
no extramercàdo.
extramercado.
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Demonstrativo das Emissões
do Real -- Agosto
Agosto de ?n
2018
Demonstrativo
Emissões do
iS

III - -Os
Osmeios
meiosdedepagamento
pagamentoe eo omultiplicador
multiplicador

O
R$362, 1 bilhões em
0 saldo médio diário dos meios de pagamento 1 restritos (M 1)
l) atingiu R$362,1
agosto, elevações de 0,4% no mês e de 9% em doze meses. Essa expansão é resultante do
crescimento de 0,3% no papel-moeda em poder do público e da redução de 1,
7% nos depósitos
1,7%
à vista.

Meios de pagamento (M1) e componentes
Média dos saldos nos dias úteis
1-'&Nodo
Período

Pape,-moeaa
Papel-moeda
em poder
do
público

Vana..-,
Variação

uepositos
Depósitos

percentual
-~~,

à Vista
âvista

,_.,,..,

No
mês
Nomes

Icm
m 12

meses

va,,_o
Variaçêo
percentual
-~rcentual
Nomês
N om és ;
Em 12

RSmíJhões
R$
milhões
Meios
MelOS
de
pagamento

meses

2016 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Sei
Out
Nov
Dez

175 976
176
173 042
171 145
171145
170 185
169 680
169 098
170164
169 002
174 314
173 730
173 277
189 935

-3,f
-3,5
-2,:.i
-2,2
-1,1
-0,6
-0.6
-0,3
-0,3
0,6
-0,7
-0,7:
3,1
-0,3
-0,3
9.6
9,6

2017 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Mal
11
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

183 147
183147
179488
179 468
176195
177128
177128
176 391
178 332
180 207
180207
178 840
182 636
182636
181 262
182 525
200 802

-3,6
-3,61
-2,0
-1,8
-1.8
0,5
-0,4
-0,4
1,,
1,1
1,
1,1
-0,8
2;
2.1
-0,8
0,7
0,7:
10,0

5,7
5,7

2018 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Mal
Jun*
Jul‘
Jul*
Ago•
Ago*

194 691
189 932
188 746
186 721
186 837
189 201
190464
190 464
191 033

-3,0

6,3
8,3

-2,4
-2,•
-0,6
-1,1
0,1
0.1
1,~
1,3
0.7
0,7:
0,3

5,8

4,5
4 ,í
4,8
4,8

3,e
3,6
3,6
3.~
4,,
4,7

3,1
3,8
4,,
4,2
4,1
7,5
3,4
3,4
3,5
3,E
3,5
3,,
3,7
3,0
4,1
4,0|
4,0
5,5
5,f
5,9
5,8
4,8
4,E

4,:
4,3
5,3

7,1
5,4
5,^
5,1

6,1
5,7
5,i
6,8

154 074
150 042
150042
146 901
147484
147 484
147 648
147648
144 588
148 135
148135
147 242
148 877
152 181
152181
152 240
166 172
166172
156 413
151 298
151 342
153 780
153 249
153249

153 987
156 798
153 407
153407
154 891
154891
155 957
155957
157 865
176 317

164 805
162 422
182422
164 339
168 578
168 254
168254
168 792
168792
173 041
171 104
171104

meses

-4,l
^ ,7 !

-11,7:
-11.7

331 050

-2
,6 '
-2,E

-11 ,2
-11,2

-2,1
-2.1

--10,,
10.2

0,4
º·'
0,1
o:

-7,l
-7,9
-5,8
-5,8
-6,1
-4,4
-1,8
-1,8
0,2
3,2
3.~
3,2
3,:.i
2,8
2,e

323 084
318 046
317 670
317 328
313 686
318 299
316 245
323 191
325 911
325 517
356 107
356107

-2,1
-2.1
2,f
2,5
-0,6
-0,1
1,
1,11
2,2
2.2
0,0
o.e

9,2
-5.9
-5,5
-3,3
-3,<
0.0
o.e

1,6
-0,3
0,f
0,5
1,8
-2,2
1,C
1,0
0,7:
O
,i
1,2
11,7
11,i
-6,5
-1,4

1,.l
1,2
2,6
2,e
-0,2
-0,
0,3
2.S
2,S
-1, 1
-1,1

Van..,,..o
Variação
percentual
~Jcentual
Nõm...,
Em 12
N o m te

-4,1
-2,4
-1 ,E
-1,6
-0,1
-0,1
-0,1
-1,1
1,5
-0,6
2,,
2,2
0,8
-0,1
-0,1
9,4

-3,7
-3,3
-3,3
-3,3
-1,9
-0,5
-0,5
-1,0
■1,0
0,0
0,0
1,2
1,2
4,0
3,3
3,3
3,2

1,5
1,5
0,8
0,1
3,0

339 560

-4.6
-4,6

330
765
330765

-2,6
-2,6

327 537

-1.0
-1,0

3,0

4,3
4,3

330
908
330908

1,Q
1.0

4,2
4,2

3,8
6,5
5,8
4,2
4,:.i

329 641
332 319
337 005
332 247
337
528
337528
337 219
340
390
340390
377119
377119

-0,4
-0,4

3,9

0,8
0,8
1,•
1,4
-1,4
1,6
-0,1
0,9
10,8

5,9

359
496
359496
352 353
352353
353 086
353086
355 299
355299
355 090
357
993
357993
363 505
362138
362138

-4,,
-4,7
-2,0
0,2
0.6
0,6
-0,1
-0.1
0,8
1,f
1,6
-0,4

4,0
4,C
2,5
3,7
3,i
6,1

5,4
7,4
8,6
9.6
9,C
9,8
9,1
9,6
9,E
10,4
10,◄

11,5

2,6
2,4

5,9
5,1
4,4
3.5
3,5
4,6
5,9
5.9
5,9
6,5
7,8
7,4
7,7
7,7
7.9
7,9
9,0

•* Dados preliminares.

1
' Os meios de pagamentos MI
M l,, M2
M2,, M3 e M4 foram revistos, com a nova série retroagindo a dezembro de 2001.
200 I.
A
A revisão oco1Teu
ocorreu por atualizações metodológicas e melhor adaptação aos padrões internacionais.
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Demonstrat
ivo das
das Emissões
Emi ssões do Real - Aeosto
Agosto de
de 2200 18
Demonstrativo
1X

O multiplicador monetário,
monetário, com base no saldo médio diário,
diário, manteve-se relativamente estável
atingindo 1,3
5.
1,35.

11
Multiplicador e coeficientes de comportamento monetário
monetário’'
Média dos saldos nos dias úteis

Comportamento oo pu1>1lco
público

[J:íerlódo
Período

PMPI’
PMPP

Comportamenroaost>ancos
Comportamento dos bancos

DV
DV

----D
D=-

C= - M
MI1

IR1 -

1

CX
ex

RB
RB
= -----R:1 =
DV
DV

= -------

M\
Ml

Multip11caclor
Multiplicador

DV
DV

C+
( « |1 +
/fj)
+DD(R
+R2)

-~

2016 Jan
Fev
Mar
Abr
Mal
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Sei
Out
Nov
Dez

0,53

2017 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Sei
Out
Nov
Dez
2018 Jan
Fev
Mar
Abr
Mal
Mai
I•
Jun
Jul
Ago

0,54
0,54
0,54
0,53
0,54
0,53
0,53
0,54
0,53
0,53

0,47
0,46
0,46
0,46
0,47
0,46
0,47
0,47
0,46
0,47
0,47

0,53

0,47

0,54
0,54
0.54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,53
0,54

0,46
0,46
0,46
0.46
0,46
0,46
0,46
0,47

0,54
0,54
0,54

0,46
0,46
0,46
0,46

0,53

0,47

0.54
0,54

0,46
0,46
0,47

0,64
0,54
0,53
0,53
0,53
0.53
0,53
0,52
0,53

0,47
0,47
0,47
0,48
0,47

0,24
0.24
0,24
0.24
0,24
0,23
0.23
0,23

l

K=

0,23
0,23
0,23
0,24

0,25
0,23
0,24
0,22
0.22
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23

0,24
0,23
0,23

0,23
0,23

0,23

0,26

0,24
0,24
0,24
0,24

0,24
0,23
0,22
0,23
0,24
0,23
0.23
0,23
0,23

0,22

MIl
M
=s
B

·-

1,32
1.32
1,32
1.32
1.32
1,32
1,34
1.34
1.33
1,33
1.33
1,33
1,34
1.34
1.33
1,33
1,33
1.33
1.34
1,34
1.34
1,34
1,34
1.34

0,24
0,23

0,23

1.30
1,30
1.31
1,31
1.32
1,32
1.33
1,33
1.33
1,33
1.33
1,33
1.34
1,34
1.33
1,33
1.33
1,33
1.33
1,33
1.33
1,33
1.34
1,34

0,24
0,25
0,22
0.22
0,22
0,22
0,22
0,21
0.21
0,21

0,26
0,24
0,24
0,23
0,24
0,23
0,23
0,23

1.30
1,30
1.31
1,31
1,33
1.36
1,36
1.35
1,35
1.35
1,35
1.36
1,36
1,35
1,38

0,23
0,23
0,23
0,24
0,24

0,23
0,23

r

1/ Onde
O nde;:
C - Preferência do público por papel-moeda
PMPP - Papel-moeda em poder do público
M l - Meios de pagamento
M1

R2 - Taxa de reservas bancárias

D - Preferência do público por depósitos à
á vista
DV - Depósitos à vista

R I - Taxa de encaixe em moeda corrente
R1
CX -- Encaixe de moeda corrente
ex

bancárias
RB •- Reservas bancàrias

K
monetária
K - Multlpllcador
Multiplicador da base monetária
monetária
eB -- Base monetària
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Emi ssões do Real
Rea l - Agosto de 2
200 18
Demonstrativo das limissòes
IS

IV - - Os
Osmeios
meiosde
depagamento
pagamentoamplos
amplos

O saldo dos meios de pagamento no conceito M2, que corresponde ao MI
M l acrescido de
agosto, totalizando
1% em agosto,
depósitos de poupança e títulos privados, registrou crescimento de 1,
1,1%
R$2,
R$2,77 trilhões. Essa variação foi determinada pela expansão de 1,6% dos meios de pagamento
,6 trilhão. Os depósitos de
restrito (MI)
(M l) e de 0,9% nos títulos privados,
privados, cujo saldo atingiu R$1
R$1,6
poupança avançaram 1,2%, totalizando R$768
,0 bilhões. No mês,
mês, ocorreram captações líquidas
R$768,0
de R$5
,9 bilhões na poupança e de R$17,6 bilhões em depósitos a prazo.
R$5,9

O conceito
, que
conceitoM3
M3,
quecompreende
compreendeooM2,
M2,asasquotas
quotasde
defundos
fundosde
derenda
rendafixa
fixaeeos
ostítulos
títulospúblicos
públicos
e privados que lastreiam as operações compromissadas entre o público e o setor financeiro,
financeiro ,
alcançou R$6,0 trilhões, aumento de 1,6% no mês. O saldo das quotas de fundos de renda fíxa
fixa
elevou-se 1,5%
, 1 trilhões, enquanto o saldo das operações compromissadas
1,5/o no mês, para R$3
R$3,1
com títulos privados cresceu em 17,9%.
17,9%. O M4, conceito que acrescenta ao M3 os títulos
públicos de detentores não financeiros, registrou expansão de 1,6% no mês e de 8,
7% em 12
8,7%
meses, atingindo R$6,6 trilhões.
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Demonstrati
vo das Emissões do
do Real
20 18
Demonstrativo
Real -- Agosto
Agosto de 2018

'

~

Meloa
Meios de pagamento ampliados
Saldos em final de periodo
período
Período

_ _ Contínua
Cg_n11nua

Ml
M1

M2
PMP?2'
PMPP^'

Depósitos
31
é
à vista
vista^

Total

Depóallode
Depósito de

poupança

---—

Títulos Prtvadoa
Privados emitidos
Tltulos
emltldoa pelo SF
SFN
N

Total
Total

DepóaHoa
Depósitos

Letras

Letras de

a Prazo

Financeiras

41
Crédito''^
Crádito

p

2016 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Mal
Jun
Jul
Ago
Set
Sei
Out
Nov
Dez

171 047
167 812
165 468
165468
168405
166 405
164 769
165 292
166 710
168
165 552
171 981
168 862
173 840
191 973

150475
150 475
151 450
151450
148 210
150236
150 236
149 596
149596
150167
150
167
147 268
147 824
151 306
154 122
158 866
171 055

321 523
319262
319 262
313678
313 678
641
316 841
314 365
315458
978
313 976
313 376
313376
323 287
323287
322 984
322964
332 706
363029
363 029

2017 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Sat
Set

174 446
174446
176 310
172 724
172 972
171 805
176529
176 529
176 190
176190
175 512
178 675
177 181
183 393
203 910

151 990
157 536
152 547
154 599
154 732
157053
157 053
157 343
154505
154 505
156 549
156549
156 945
165 505
179930
179 930

326 436
326436
333848
333 846
325 271
327 571
326 537
326537
333582
333 582
333
533
333533
330 017
330017

334 125
348 898
348898
383 840
383840

186 287
186287
184 131
185 032
183 400
184 227
187 237
186 461
186461

161 529
165 472
165472
170 388
175 792
173 903
173903
170 053
170053
168 997
168997

347 816
347816
349 603
349603
355 420
355420
359 192
358192
358 130
357 290
355 458
355458

191 151

169 942
189942

381 093

2018 Jan
Fev

Mar

µ

í

(Inclui LH,
(inclui
! Cambiais

Out
Nov
Dez

1•

OutroaO u tro ? ^
LI.COE
LI,
COE e

-

F

69

Abr
Mai
Mal
Jun•
Jun*
Jul*
Jul"
Ago•

335 224
335224

------------

650997
650 997
648 290
&48280
647 003
847003
842773
642 773
640 247
640247
640680
640 680
643 807
843807
643 659
643659
645433
645 433
646 801
646801

652683
652 683
669 286
669286
662 201
682201
664 106
664106
662 919
662919
665 181
665181

668

998
668998

678 744
684 708
690 410
890410
697 407
897407
698 581
698581
705588
705588
727 981
727981
725 734
725734
727 849
727849
734 825
734825
738 795
744 040
744040

607 010
608 813
808813
613 585
613585
609 589
609589
628 856
628856
638
069
838069
647 577
661 433
661433
670015
670 015
671
922
671922
683
332
883332
699 574
699574
697
399
697399
704878
704 878
732 170

754845
754 845
796572
796 572
818 542
810479
829
764
829764
839
560
839560
841 825
843 131
843131
831 949
828 232
828232
836 172
836172

304 663
304663
305 291
305291
305 449
306449
309 512
308 521
313 023
309 554
309554

310 582
293
062
293062
298 876
305605
305 605

305 104
300 384
300384
298 885
299336
299 336
292 939
290 123
288202
288 202
289 723
291 058
287 843
287843
278 980
278980
284
463
284463
281 324

402
923
402923
405500
405 500
406
750
406750

13551
13 551
14003
14 003
14 942
14 704
14805
14 805
15561
15 561
15256
16 030
16030
16 749
16446
16 446
16 561
16561
17361

2300
666
2300666
2301159
2
301 159
2301 407
2 298 825
2298
2 312 334
2
328 060
2328060
2
335 394
2335394
2348938
2
348 938
2 351 620
2356477
2
356 477
2
387 236
2387
2446066
2
446 066

2 390 710
2401
2
401 312
2
413 003
2413
2
428 356
2428356
2
462 036
2482036
2497
2
497 091
2 492 501

350 473
350473
344 736
341 017
341017
336
209
338209

17465
17 465
17 696
18304
18 304
17997
17 9 9 7 ]
16944
16 944
17663
17 663
17452
17
452
17950
17 950
18 884
18864
18 709
19 275
19275
20
393
20393

2513004
2 513 004
2
529 390
2529390
2 516 957
2 542 373
2542
2 581 696

21 334
21 759
22
439
22439
23
004
23004
24
110
24110
17 538
24 609
24609

2
540 195
2540195
2
555 765
2555
2
610 244
2610244
2 610
320
610320
2 639 056
2639056
2
598 897
2598897
2 686 259
2686259

24 984
24964

2 714 884

405606
405 606
405
541
405541
405 269
405269
405 221
403
858
403658
403 074
403074
399
448
399448
396349
396
349
391 712
386
825
386825
381 902
375
002
375002
369823
369 623
362 862
360
358
360358
358605
356
605
353
805
353805

285 114
285114
292 047
292047
307 098
307098
300435
305 865
305885
291 445

759 125
759125

870 438
870438
890 110
890110
819 746
819748
922 111

306 440
306440

331 964
328
335
328335
324 407
324407
318 456
318456
316 781
360
354
360354
318 515

767 973
767973

936 216
938218

304 8331
304833

319
784
319784

752 524
752524

866056
866058

Dados preliminares
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Emi ssões do Real - Agosto
Agos to de 20
Demonstrat ivo das Emissões
Demonstrativo
7 0 18
IS

Meios de pagamento ampliados
Saldos em final
fina! de período
Continuar,An
Continuação
Período
Periodo

2016 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
11

'"

R$milhões
R$
milhões

M3

Set
Sei

Out
Nov
Dez

2017 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Sei
Out
Nov
Dez

i'
II

2018 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun*
Jun•
Jul*
JuJ•
Ago•
Ago*

M4

Quotas de

Operações

Operações

fundos de

compromlssadas
compromissadas

Compromisaadas
Compromissadas

comtftulos
com títulos
81
federas
federais^

com lftulos
titulos

1 974 993
1974993
2019790
2 019 790
2 079 512
2108 989
22130134
130 134
2152178
2152178
2 202154
202 154
250 604
2 250604
2 289 415
330 727
2 330727
2 350 677
2350677
2 415
415675
675

204 565
204565
216
718
216718
218686
218 686
213411
214 016
211 573
211 986
209 969
209969
211409
211409
208197
208 197
193 915
174 992
174992

2 504 906
2 555 392
2 622
161
622161
2628511
2 628 511
2 653 796
2653
2687
2 687 285
2 754116
2 824 597
2 862 638
2862638
902 058
2 902058
2 882 978
896 876
2 896876

185425
169 801
164 227
164227
141 981
141981
133237
133 237
104617
104 617
91 853
91853
91 009
88 591

2 971 930
987 768
2 987768
3 005 998
3005
3 017 060
3 015124
3 015 551
3 043140
3 089 483
3089483

Total

Total

71
privados^^
Privados

348 794
346 568
348568
354 369
354 389
354369
351 534
350584
350 584
34.(209
344 209

349433
349 433
353 227
353227
333 085
333085
333 127
333127
333 838
333838
322 026
322026
301 692
301692
308 401
308401
276 119
276119
246 495
246495

4 829 019
4 884 236
4953974
4
953 974
4 975 614
5 008 018
5
042 395
5042
5 093 742
5093742
5158
5
158 943
5 205 671
5205671
5228486
5228
486
5
264 955
5264955
5 370 571

103 953
92203
103 741
112 221
103 715
113 603
113603
104 951
104951
115269
621
115 521
136157

158 869
144 548
138 257
121 436
116 827
119429
106 286
106286
107 790
107790

5 774 735
5 800 302
5800
5 858 215
5 862 419
5882419
5875 958
5 849 146
5849146
5951
207
5951207
6 048 314
6048314

5 291 769
5 331 795

435 779
443
993
443993

5 389752
389 752
5419
5 419 607
5453
5
453 700
5
492 324
5492324
5 548 744
5
607 068
5607068
5 652150
5 681 512
868
5 743
743868
5 831 878

439 352
433 497
433497
428 734
450
428
450428
451 690
451
459 610
434 798
427 365
414 692
435 490
435490
453 547 ^
456 154

5474
5 474 968
5495
5
495 565
5 518 950

5
677 639
5677639
5 711 202
5 713 740
5713
5 770 355
5770355

462 750
447 559

445 682
449 929
449929
455
002
455002
448 125
448125
446478
446
478
453 026
478 913
461 307

5403
5
403 068
5428197
5428
197
5507792
5
507 792

229 956
229956
205 013
198145
198
145
197 020
197020
192 779
192779
184 437
184437
199 580

99 408
99408

Thulos
Títulos
federais81
federais®^

5543483
5 543 483
5
626 754
5626

432 187
426 159
427 631
439 294
517 689
538 762
521 469
530
873
530873

5 842
420
842420
5 861 693
5 936526
936 526
5 925
396
925396
5 947 256
978 559
5 978559
5 978 281
6 054 119
60541
19
6
092 332
6092332
6 146 693
6146
6 167 287
6 226 509
6 206
922
206922
226 461
6 228
6
285 846
6285846
6 301 712
393 647
6 393647
6 387 908
6 472 676
6472676
6 579
186
579186

~, Referem-se
ativos
em poder
emissoras de
moeda
T d r L t e a dhaveres
e lem^poder
s do
t público
r e não-financeiro,
m c Í ' realdentea
E x cno Pais.
f u Exclui
i
ativos em
poder das
das Instituições
instituições financeiras
financeiras emissoras
de moeda
e dos fundos de investimentos.
2/ PMPP (Papel-moeda
(Papei-moeda em poder do público): papel-moeda eml1ldo
emitido menos o caixa do sistema ban<:ário.
bancário,
3/ NAo
incluem depósitos
Nâ^n^luem
d e ^sito s especiais do Tesouro Nacional, depósitos obrigatórios, depósitos para Investimentos
investimentos decorrentas
decorrentes de incentivos fiscais.
fiscais
depósitos vinculados e saldos credores em contas de empréstimos e financiamentos.
4/
Crédito do Agronegócio
Agronegócto (LCA}
(LCA) e Letras de Crédito Imobiliárias (LCI).
~/ Letras de Créõito
5/ lnduem
titulas, como aceites de letras de cêmbío,
Incluem outros títulos,
câmbio, letras hipotecárias, leúas
letras imobiliárias e certificados de operações estruturadas.
6/ Referem-se a títulos federais adquiridos pelo público
püWico não-financeiro
nâo-financeiro em operações compromissadas.
compromissadas.

77// Refeiem-se
Referem-se a titulos
títulos privados adquiridos pelo público não-financeiro
náo-financeiro em operações compromlssadas.
compromissadas.
8/ lnduem
titulos do Tesouro Nacional em poder do público não-financeiro,
Incluem títulos
nâo-financeiro. adquiridos em Operações
operações definitivas.
B/
titulos do Tesouro Nacional em poder do público nlc>financeiro,
8/ lnduem
Induem tHulos
nâo-financeiro. adquiridos em Operações
operações definitivas.
definitivas.
nâo-residentes (depósitos a prazo, cotas de fundos, titulo&
títulos federais),
9/ Incluem ativos de meios de pagamentos amplos adquiridos por não-residentes
federais). os quais foram
exduldos de
da apuração dos agregados ampliados.
ampliados.
preliminares.
•■Dados orelímlnares.
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V - -Anexo
Anexo
Gráfico 1
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Gráfico 3

Base monetária ampliada e M4
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Gráfico 4
Base monetária ampliada e M4
(variação acumulada em 12 meses dos saldos em final de período)
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Demonstrativo
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Notas explicativas referentes ao demonstrativo de emissão do real

1.
1 •

O Conselho Monetário Nacional,
Nacional , conforme Voto nº
011/99, aprovado em 28 de
n° 011/99,

janeiro de 1999, utilizando a prerrogativa que lhe confere o artigo 3°, § 4°, inciso III da Lei nº
if

9069, de 29.6.95
29.6.95,, alterou o parâmetro de vinculação entre a emissão do Real e seu lastro em
reservas internacionais, passando a adotar a paridade cambial corrente.

2.
2.

moeda, o Artigo 4° daquela lei estabelece que;
que:
Com relação à emissão de moeda,
"Observado o disposto nos artigos anteriores, o Banco Central do Brasil deverá
obedecer, no tocante às emissões de Real, o seguinte:
seguinte:

,33% (treze
(I) limite de crescimento para o trimestre outubro-dezembro/94 de 13
13,33%
vírgula trinta e três por cento) para as emissões de REAL sobre o saldo de 30 de
1994;
setembro de 1994;

(II) limite de crescimento percentual nulo no quarto trimestre de 1994 para as

emissões de REAL no conceito ampliado;
ampliado ;

(III) nos trimestres seguintes, obedecido o objetivo de assegurar a estabilidade
da moeda, a programação monetária de que trata o art. 6° desta Lei estimará os
percentuais de alteração das emissões de REAL em ambos os conceitos
mencionados acima."

2°, foi explicitado que o Conselho Monetário
No mesmo Artigo 4°,
4º, em seu § 2º,
Nacional, para atender a situações extraordinárias,
extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central do Brasil
previstos.
a exceder em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais previstos.
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Agosto de 2018
Emissões
7 0 IS

A Exposição de Motivos n°
nº 206, de 30.6.94, aprovada pelo Exmo. Sr. Presidente

da República fixou os critérios a serem adotados pelo Conselho Monetário Nacional na
regulamentação dos eventuais ajustes nos limites de emissão necessários para atender
circunstâncias excepcionais.

4.
4-

nº 9.069,
9.069, o Voto
Voto
Em conformidade com o expresso no § 4° do artigo 4° da Lei n°

CMN n"
nº 84/94, que deu origem a Resolução nº
n° 2 082, de 30.6.94, dispôs sobre os limites de
emissão e a manter forma de lastreamento da nova unidade do Sistema Monetário Brasileiro,
Brasileiro,
determinando
determmando que, para efeito do cumprimento dos limites de emissões autorizadas, o volume
monetária.
de emissões realizadas será apurado pela média dos saldos diários da base monetária.

5.

O papel-moeda emitido corresponde à soma das unidades monetárias (reais) que

estão fora do Banco Central do Brasil.

6.

As reservas bancárias expressam os depósitos compulsórios e possíveis excessos

em espécie sobre depósitos à vista não remunerados,
remunerados, mantidos pelo sistema bancário no Banco
Central do Brasil.

7.

As operações com títulos federais reíerem-se
referem-se ao resultado líquido das compras e

vendas de títulos públicos federais, bem como aos financiamentos tomados e concedidos pelo
Banco Central com lastro em títulos de emissão do próprio Banco Central do Brasil e do
liquidez, a administração das
Tesouro Nacional. O conjunto dessas operações visa o controle da liquidez,
taxas de juros no curto prazo e ainda a rolagem da dívida pública federal.

8.

As operações do setor externo referem-se,
referem-se, principalmente,
principalmente, às compras e vendas

de moeda estrangeira pelo Banco Central do Brasil, as quais resultam dos movimentos de ~
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D
cm onslralivo das Emissões do
1S

exportação, importação, pagamentos e recebimentos de serviços e das entradas e saídas de
recursos de origem financeira,
financeira, isto é, das aplicações e dos resgates dos investimentos de

estrangeiros nos mercados financeiro e de capitais,
capitais, bem como dos rendimentos obtidos nessas
aplicações.

9.

As operações com instituições financeiras englobam todas as movimentações de

reservas monetárias entre o Banco Central e o sistema financeiro,
financeiro, decorrentes do cumprimento

de normas regulatórias estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional,
Nacional, tais como:

- encaixes em espécie sobre depósitos de poupança;
poupança;
- encaixes em espécie sobre depósitos a prazo;
- encaixes em espécie sobre depósitos à
à vista remunerados;
- encaixes em espécie sobre fundos
fiandos de investimento;
- assistência financeira de liquidez;
liquidez;

- operações com derivativos;
- recolhimentos compulsórios sobre deficiências em aplicações de crédito rural;
rural ; e
- outras contas.

10.

As operações do Tesouro Nacional refletem os pagamentos e recebimentos de

recursos primários do Tesouro, não incluindo, por conseguinte,
conseguinte, as operações com títulos de
emissão do Tesouro. Por dispositivo da Constituição - Artigo n°
nº 164, § 3° - esses recursos devem

~

estar depositados no Banco Central do Brasil.
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Líder do MDB e da Maioria

OF. GLPMDB nº 094 / 2018

Brasília, 5 de setembro de 2018

A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal
70.165-900 - Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos
termos regimentais, a indicação do Senador ROMERO JUCÁ (MDB-RR), para
compor como Suplente a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ, em
substituição ao Senador FERNANDO BEZERRA COELHO (MDB-PE).
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e
consideração.

"()tfiMt
Senadora s ,MONE TEBET
Líder do MDB e do Bloco da Maioria
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SENADO FEDERAL
Liderança do Bloco Parlamentar Democracia Progressista

Of. nº 60/2018-BLDPRO
Brasília, 12 de setembro de 2018.

À Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Assunto: Indicação à Comissão de Assuntos Sociais

Senhor Presidente,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, e cumppindo os dispostos
Regimentais desta Casa, nos termos do art. 78, indico o Senador SÉRGIO PETEÇÃO
(PSD-AC), como titular, em substituição, ao Senador ROBERTO MUNIZ (PP-BA), para
compor a Comissão de Assuntos Sociais.

){

(/

.,

✓

:, .

l

)-

. enador CIRO NOGUEIRA
Líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista

Senado Federal - Ala das Lideranças I Anexo II, Bloco B, 2º Andar
Brasília-DF - CEP: 70.165-900 - Te!: (61) 3303-9032 - Fax: (61) 3303-9035
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Recebido, os Ofícios no s 54, 55, 61 e 56, de 2018, da CAE, comunicando que foi dado conhecimento
aos membros da Comissão do inteiro teor dos Avisos no s 27, 28 e 31, de 2018; e o Ofício S/no 55, de 2018.
Concluída a fase de instrução, as matérias vão ao Arquivo.
São os seguinte ofícios:
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SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

OF. 054/2018/CAE
Brasília, 04 de setembro de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 27ª
Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em
04 de setembro de 2018, foi dado conhecimento à comissão do A viso nº
27 de 2018 (nº 59/2018-BCB na origem), de 25 de julho de 2018, do
Banco Central do Brasil, encaminhando o demonstrativo das emissões do
Real referentes ao segundo trimestre de 2018, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas,
bem como relatório da execução da programação monetária.
Informo, ainda,
encaminhada ao Arquivo.

que

a

referida

matéria

deverá

ser

Respeitosamente,

Senador
Presidente Eventual da Comissão
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SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS

OF. 55/2018/CAE
Brasília, 04 de setembro de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, na ocasiao da 27ª
Reunião, ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em
04 de setembro de 2018, foi dado conhecimento à comissão do Aviso nº
28 de 2018 (nº 133/MF na origem), de 26 de julho de 2018, do Ministério
da Fazenda, encaminhando o relatório sobre o Programa de Emissão de
Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro
Nacional no Exterior, referente ao segundo trimestre de 2018.
Informo, ainda,
encaminhada ao Arquivo.

que

a

referida

matéria

deverá

ser

Respeitosamente,

Sena tA-F---?'7./'""
Presidente Eventual da Comissão de
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SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

OF. 61/2018/CAE
Brasília, 4 de setembro de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 2r
Reunião, ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em
4 de setembro de 2018, foi dado conhecimento à comissão do A viso nº
31 de 2018 (Aviso 66/2018-BCB), de 28 de agosto de 2018, do Banco
Central do Brasil, encaminhando o demonstrativo das emissões do real
referente ao mês de julho de 2018, as razões delas determinantes e a
posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Informo, ainda,
encaminhada ao Arquivo.

que

a

referida

matéria

deverá

ser

Respeitosamente,

Presidente Eventual da Comissão d Assuntos Econômicos
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SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS

OF. 56/2018/CAE
Brasília, 04 de setembro de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasiao da 27ª
Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em
04 de setembro de 2018, foi dado conhecimento à comissão do Oficio
"S" nº 55 de 2018, do Ministério da Fazenda, encaminhando o endereço
eletrônico por meio do qual podem ser acessados os demonstrativos das
operações de crédito analisadas no âmbito daquele ministério,
mensalmente, bem como as tabelas demonstrativas da posição de
endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Respeitosamente,

Senadl:H---~/
Presidente Eventual da Comissão d
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SENADO FEDERAL
Senador TELMÁRIO MOTA - PTB/RR

GSTMOTA/MEMO/028/2018

Brasília, 04 de Outubro de 2018.
De: SenadorTELMÁRIO MOTA

Para: Presidente do Senado Federal
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA

Assunto: Retomo às atividades parlamentares
Excelentíssimo Senhor Presidente,
I

Em atenção ao encerramento da licença, comumco meu retomo aos trabalhos
legislativos desta Casa.

Atenciosamente, ~

/) J

j

/~~

Senador TE:CMÃ1ffÕ_}Í.e>T A
PTB/RR

r..

t~ecebido em_j_/J.Q.JJ.L

Jiora 9 : ; ;
~0HS)q
90~

9~

·;.,,ula costa Póvoa Dantas - Mat. 256149
SGM - Senado Federal
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 95, DE 2018
(nº 490/2018, na origem)
Submete à consideração do Senado Federal, nos termos do art. 123 da Constituição
Federal, o nome do Tenente- Brigadeiro do Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, para exercer o
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do
Tenente- Brigadeiro do Ar Cleonilson Nicacio Silva.

AUTORIA: Presidência da República
DOCUMENTOS:
- Texto da mensagem
%&41"$)0®$PNJTTÍPEF$POTUJUVJÎÍP +VTUJÎB $JEBEBOJB
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Mensagem no 490

Senhores Membros do Senado Federal,

Nos termos do art. 123 da Constituição, submeto à consideração de
Vossas Excelências o nome do Tenente-Brigadeiro do Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga
decorrente da aposentadoria do Tenente-Brigadeiro do Ar Cleonilson Nicacio Silva.

Brasília, 5 de setembro de 2018.
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Aviso no 429 - C. Civil.
Em 5 de setembro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador JOSÉ PIMENTEL
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do
Tenente-Brigadeiro do Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, para exercer o cargo de
Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do TenenteBrigadeiro do Ar Cleonilson Nicacio Silva.
Atenciosamente,

ELISEU PADILHA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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COMANDO DA AERONÁU TICA
COMANDO DE OPERAÇÕES AEROESPACIAIS
1

Curricu lum Vitae

. .,_.,,

Dados Biográficos
NOME:

Carlos Vuyk de Aquino
POSTO:

Tenente Brigadeiro do Ar
FILIAÇ O:

Carlos Alberto Rodrigues de Aquino e lnge Vuyk de Aquino
NATURALIDADE:

NASCIMENTO:

Rio de Janeiro

08/05/56

NOME DA ESPOSA:

Sílvia Maria Pinheiro de Aquino
DATA DE NASCIMENTO DA ESPOSA:

07/Mai
FILHOS:

Renata e Fábio Pinheiro de Aquino

DATA DE PRAÇA

01 MAR 1973

POSTO

DATA

POSTO

DATA

ASPIRANTE

15/12/79

TENENTE-CORONEL

25/12/96

2ºTENENTE

31/08/80

CORONEL

25/12/01

1° TENENTE

31/08/82

BRIGADEIRO-DO-AR

31/03/08

CAPITÃO

31/08/85

MAJOR-BRIGADEIRO-DO-AR

31/03/12

MAJOR

25/12/91

TENENTE-BRIGADEIRO-DO-AR

31/03/15

Cursos Acadêmicos
►

►

Curso Preparatório de Cadetes do Ar (1973 a 1976)
Curso de Formação de Oficiais Aviadores (1976 a 1979)
Curso de Tática Aérea (1980)

►

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (1988)

►
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►

Curso de Comando e Estado-Maior (1998)

►
►

Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (2003)
MBA em Gerência de Projetos

►

MBA em Administração Executiva

►

Curso de Guerra Eletrônica
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COMANDO DA AERONÁUTICA - COMANDO DE OPERAÇÕES AEROESPACIAIS
Currlculum Vitae do Exmo. Sr. Ten Bri Ar Carlos Vu k de A uino

Cursos Operacionais
►

Piloto de Caça

►

Llder de Esquadrão de Caça

►

Piloto de Helicóptero

►

Piloto Operacional de Inspeção em Vôo

Principais cargos
►

Comandante do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Comunicações e
Controle-1°/1° GCC

►

Chefe da Dívisão Técnica da Comissão de Fiscalização e Recebimento de Material
-COMFIREM/SIVAM (EUA)

►

Chefe da Diretoria Operacional da Comissão de Implantação do Sistema de
Controle do Espaço Aéreo - CISCEA

►

Comandante do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo- CINDACTA li

►

Chefe do Estado-Maior Combinado do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro COMDABRA

►

Comandante do Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo- CINDACTA 1

►

Presidente da Comissão para Coordenação do Projeto do Sistema de Vigilância da
Amazônia - CCSIVAM

►

Presidente da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais CCISE

►

Presidente da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo CISCEA

►

Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo

►

3.000:00 (três mil) horas -Aeronaves: T-23, T-25, AT-26, F-5, H-13,UH-50, C-95 e
C-98 (entre outras)

Horas de Vôo

Condecorações

Página 5 de 14

►

Ordem do Mérito da Defesa - Grau Grande Oficial

►

Ordem do Mérito Aeronáutico - Grau de Comendador

►

Ordem do Mérito Naval - Grau Grande Oficial

►

Ordem do Mérito Militar - Grau Grande Oficial

►

Ordem do Mérito Judiciário militar - Grau Alta-Distinção

►

Medalha da Vitória

►

Medalha do Mérito Marechal Cordeiro de Farias

►

Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina

►

Medalha Mérito Santos Dumont

►

Medalha do Pacificador

►

Ordem do Mérito Cartográfico - Grau Grande-Oficial
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COMANDO DA AERONÁUTICA- COMANDO DE OPERAÇÕES AEROESPACIAIS
Curriculum Vitae do Exmo. Sr. Ten Bri Ar Carlos Vu k de A uino

CarooAlual
►

1
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Comandante de Operações Aeroespaciais
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
De acordo com a alínea b, inciso I, do art. 383, do Regimento Interno do Senado
Federal, o Tenente-Brigadeiro do Ar CARLOS VUYK DE AQUINO apresenta a sua Declaração do
Indicado para o exercício do cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar:

APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO INDICADO
1) Quanto à existência de parentes seus que exercem ou exerceram atividades,
públicas ou privadas, vinculadas a sua atividade profissional, com a discriminação dos referidos
períodos:
Resposta: NÃO existem, nem existiram.

2) Quanto à sua participação, em qualquer tempo, como soc10, proprietário ou
gerente, de empresas ou entidades não governamentais, com a discriminação dos referidos períodos:
Resposta: NÃO participo e nunca participei.
3) De regularidade fiscal, nos âmbitos federal , estadual e municipal.
Resposta: Anexado, apresento o recibo de Declaração de Imposto de Renda do
Exercício de 2018, ano base 2017, a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União e a Certidão de Dívida Ativa e Negativa de débitos do Distrito Federal.
4) Quanto à existência de ações judiciais nas quais figure como autor ou réu, com
indicação atualizada da tramitação processual:
Resposta: NÃO possuo qualquer ação judicial seja como autor ou réu.
5) Quanto à sua atuação, nos últimos 5 (cinco) anos, contados retroativamente ao ano
em que se deu sua indicação, em juízos e tribunais, em conselhos de administração de empresas
estatais ou em cargos de direção de agências reguladoras:
Resposta: NÃO atuei nos últimos cinco anos em juízos ou tribunais. Atuei como
membro do Conselho de Administração da INFRAERO, desde a eleição para o mandato na
Assembleia Geral Ordinária do dia 23 de abril de 2015, até os dias de hoje.

Brasília, 13 de agosto d

18.
j

()J LL\I{ \(, \tJ SI· 1- ·1 B \(_ll !',Cl
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

IMPOSTO SOBRE A RENDA - P

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

EXERCÍCIO 2018

ANO-CALE

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGJn<;,. -_.
DECLARAÇÃO ORIGINA~

IDENTIFICACÃO DO DECLARANTE
1

CPF do declarante

1

Nome do declarante

967.646.868-15

i

CARLOS VUYK DE AQUINO

!Telefone

Endereço

Bairro/Distrito
LAGO SUL

Complemento

1 Número

SETOR QI 15 CONJUNTO 11

CASA

12
I CEP
71635-310

1Município

I UF
DF

BRASILIA

(Valores em Reais
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÃVEIS

400.18669

IMPOSTO DEVIDO

85.429,23

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO DO IMPOSTO A PAGAR

9.021 ,31

IMPOSTO A PAGAR
GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE

º·ºº

PARCELAMENTO <Vencimento da 1a quota em 30/04/2018)
NÚMERO DE QUOTAS
VALOR DA QUOTA

9.021 .31

DEBITO AUTOMAT ICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 11 quota)

033

CÓDIGO DO BANCO
AGENCIA BANCÁRIA

3956

CONTA PARA DÉBITO

01000305-0

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/03/2018 às 16:19:56

0713699525

0713699525
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IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

EXERCÍCIO 2018

93

ANO-CALEN ,lh:IIA..-'JA~-t-

I Sr(a) CARLOS VUYK DE AQUINO, inscrito no CPF sob o nº 967.646.868-15.
j O NUMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 18/03/2018, às 16:19:56, é :

42.30.45.80.83 - 16
Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:
- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na Internet. tais como :
- Declaração IRPF - Extrato:
- informação da situação do processamento;
- apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
- alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
- exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas
Federais (Darf) atualizados
- Situação Fiscal :
- Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como
regularizá-las.
Atenção : Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2019, no campo "número do recibo da declaração
do ano anterior•.
Informações sobre a Impressão do Darf
O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as
quotas. inclusive as em atraso. O Darf será impresso aaescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2018 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no
mês do pagamento.
Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.
Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção Declaração I Imprimir/ Darf do IRPF e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão de Darf acesse o Portal eCAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, dique em "Declarações e Dernonstrattvos· , selecione a opção
"Extrato do Processamento da DIRPP. Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos· para consultar o "Demonstrativo de
Débitos da Declaração·. Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão· para emitir o Darf
do mês desejado.

0713699525
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: CARLOS VUYK DE AQUINO
CPF: 967.646.868-15
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 (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão se refere 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 nº
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb .gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11 :13:15 do dia 13/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2019.
Código de controle da certidão: F4DD.B6EC.E36A.6120
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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www.fazenda .df.gov.br/aplicacoes/certidao/emite_certidao.cfm
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DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA
CERTIDÃO Nº
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF

: 246-01.180.000/2018
: NAO CADASTRADO
: NAO CADASTRADO
: NAO CADASTRADO
: 967.646.868-15

FINALIDADE

: JUNTO AO GDF

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CERTIFICAMOS QUE_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o CPF acima.
CPF não cadastrado no DistJ.·ito Federal.
Esta ce1tidão 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 administração pública. Para
estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme .Decreto .Distrital 11º 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 11 de Novembro de 2018.

Brasília, 13 de Agosto de 2018.

Certidão emitida via internet às 11: 16: 12 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 NEGATIVA DE DÉBITOS
CERTIDÃO Nº
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF

: 246-01.179.984/2018
: NAO CADASTRADO
: NAO CADASTRADO
: NAO CADASTRADO
: 967 .646.868-15

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 CPF acima.
CPF não cadastrado no Distrito Federal.
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 11" 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 11 de Novembro de 2018.

Brasília, 13 de Agosto de 2018.

Certidão emitida via internet às 11: 15 :27 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
De acordo com a alínea c, inciso I, do art. 383, do Regimento Interno do Senado
Federal, o Tenente-Brigadeiro do Ar CARLOS VUYK DE AQUINO apresenta a sua Argumentação
Escrita para o exercício do cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar:

ARGUMENTAÇÃO ESCRITA, APRESENTADA DE FORMA SUCINTA, EM QUE O
INDICADO DEMONSTRE TER EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, FORMAÇÃO
TÉCNICA ADEQUADA E AFINIDADE INTELECTUAL E MORAL PARA O EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE
Ao tempo em que tenho a homa de perfazer mais de quarenta e cinco anos nas asas
da Força Aérea Brasileira, desde minha admissão no Curso Preparatório de Cadetes do Ar, no ano
de 1973, na cidade de Barbacena, espaço temporal no qual procurei pautar todas as minhas ações e
condutas sempre alicerçadas nos mais sólidos fundamentos da moral e dos bons costumes, asseguro
que encerro mais este ciclo de minha carreira com distinto orgulho.
Nessa longa navegação, balizada por cada promoção alcançada até o posto máximo
da carreira de um Oficial Aviador, o de Tenente-Brigadeiro do Ar, exerci os mais diletos cargos,
desde os operacionais até as mais diversificadas atividades administrativas, sempre consolidadas
com os ensinamentos e aperfeiçoamentos nas Instituições de Ensino da Aeronáutica, que se
constituíram em relevantes pontos de controle e permitiram agregar inestimável valor às
competências profissionais que adquiri na caserna.
Cumpre-me, ainda, destacar que minha formação acadêmica foi construída ao longo
de sete anos, sendo os três primeiros percorridos na Escola Preparatória de Cadetes do Ar e os
quatro últimos na consecução do Curso de Formação de Oficiais Aviadores, na Academia da Força
Aérea Galgando postos mais elevados na carreira, sucederam-se os Cursos de Tática Aérea, de
Aperfeiçoamento de Oficiais, de Comando e Estado-Maior, de Política e Estratégia Aeroespaciais e
de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército.
No que se refere à experiência profissional por mim agregada e, ao longo dos anos,
sedimentada nas diversas funções que exerci, destaco os cargos de Comandante do Primeiro
Esquadrão do Primeiro Grupo de Comunicações e Controle, Chefe da Divisão Técnica da Comissão
de Fiscalização e Recebimento de Material - COMFIREM/SIVAM (EUA), Chefe da Diretoria
Operacional da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo, Comandante do
Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, Chefe do Estado-Maior
Combinado do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, Comandante do Primeiro Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, Presidente da Comissão para Coordenação
do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia, Presidente da Comissão de Coordenação e
Implantação de Sistemas Espaciais, Presidente da Comissão de Implantação do Sistema de Controle
do Espaço Aéreo, Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo e Comandante de
Operações Aeroespaciais.
No ensejo em que evidencio as diversas funções por mim exercidas, faz-se mister
salientar que, em adição a todas as formações técnicas, profissionais e culturais já mencionadas, elas
trouxeram-me os imprescindíveis conhecimentos necessários e possibilitaram-me inestimável visão,
não só no que tange aos aspectos inerentes à área militar, mas também aos relacionados às áreas e
l{(,t r,11:.Nl.\(.ÀflLSC!-:lí\ -
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desenvolvimento tecnológico e das ciências humanas, com especial destaque aos te
Psicologia, História, Geografia, Direito Constitucional e Penal Militar.
No momento em que me encontro no último posto da carreira de Oficial
_Qr
Aérea Brasileira, destaco o sentimento ímpar de satisfação pelo canlinho que foi percorrido, com
especial conforto pela certeza do dever cumprido.
Por derradeiro, tomando por base as minhas vivências profissional e pessoal,
construídas nesses mais de 45 anos de serviço ativo na Força Aérea Brasileira, dirijo-me ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
Federal, bem assim aos Excelentíssimos Senhores Senadores que compõem tão distinta e importante
Comissão, com o fito de submeter meu nome à aprovação dessa casa para desempenhar o cargo de
Ministro do Superior Tribunal Militar, com a certeza de que continuarei a cumprir as tarefas que me
forem confiadas com igual entusiasmo e conduta que sempre demonstrei ao dedicar-me ao serviço
da Força Aérea Brasileira.

Brasília, 1
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Mensagem n°

5 23

Senhor Presidente do Senado Federal,

Nos term o s do disposto nos §§ 4^, 5^ e 6^ do art. 56 da Lei n° 13.473, de 8 de
agosto de 2017, encaminho a Vossa Excelência o Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas Primárias, referente ao 4 - bimestre de 2018.

Brasília, 2 0

de

s e t emb r o de 2018.

Presidência do Senado Fiírvtral
Pxcebi o 0 ; Í!r:i.al
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Brasília, 20 de Setembro de 2018

Excelentíssimo Senlior Presidente da República,

1.
O art. 9° da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF, dispõe que, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá
não comportar o cumprimento das metas de resultado primário constantes do Anexo de Metas
Fiscais, os Poderes, o Ministério Público da União - MPU e a Defensoria Pública União - DPU
promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de
empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes
orçamentárias.
2.
A Lei n. 13.473, de 8 de agosto de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018,
LDO-2018, por sua vez, estabelece no art. 56 que, se houver necessidade de efetuar a limitação de
empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9° da LRF, o Poder Executivo apurará o
montante necessário e informará a cada um dos órgãos orçamentários dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União até o vigésimo
segundo dia após o encerramento do bimestre.
3.
Adicionalmente, o § 4° do citado art. 56 da LDO-2018 determina que o Poder Executivo
encaminhará ao Congresso Nacional e aos órgãos pertencentes aos Poderes Legislativo e Judiciário,
ao M PU e à DPU, relatório que será apreciado pela Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1°, da
Constituição, contendo, entre outras informações, as memórias de cálculo e justificativas das
alterações das projeções de receitas e despesas primárias.
4.
A Lei n. 13.587, de 2 de janeiro de 2018, Lei Orçamentária de 2018 - LOA-2018, foi
publicada em 3 de janeiro de 2018. Em cumprimento à determinação contida no art. 8° da LRF e art.
56 da LDO-2018, o Poder Executivo publicou o Decreto n. 9.276, de 2 de fevereiro de 2018, que
estabeleceu o cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, com vistas ao cumprimento da
meta de resultado primário estabelecida pela LDO-2018.
5.
Ainda em fevereiro de 2018, com o objetivo de garantir o cumprimento da citada meta
estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da LDO-2018 e, adicionalmente, avaliar o comportamento
das despesas primárias para fins de cumprimento do limite estabelecido pelo Novo Regime Fiscal
instituído pela Emenda Constitucional n. 95, de 15 de dezembro de 2016 - EC 95/2016, procedeu-se
à avaliação dos itens de receitas e despesas primárias do Governo Federal, nos termos do art. 56 da
LDO-2018.
6.
Como resultado dessa Avaliação de fevereiro, houve a possibilidade de ampliação dos
limites de empenho e de movimentação financeira no valor de R$ 4.194,9 milhões. No entanto,
tendo em vista que as receitas primárias a serem arrecadadas em virtude do processo de
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desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobras/S.A., incluídas na referida avaliação,
ainda aguardavam apreciação e aprovação do Projeto de Lei n. 9.463, de 2018, em tramitação no
Congresso Nacional, recomendou-se que a diferença entre a ampliação indicada no Relatório de
Avaliação de fevereiro, de R$ 4.194,9 milhões, e a previsão total da receita com a desestatização de
que se trata, de R$ 12.200,0 milhões, no montante de R$ 8.005,1 milhões, não fosse liberada
imediatamente no âmbito do Poder Executivo, a qual foi materializada na reserva constante do
inciso I do caput do art. 8°, do citado Decreto n. 9.276, de 2018.
7.
Encerrado o primeiro bimestre, conforme determina o art. 9° da LRF e art. 56 da LDO2018, foram reavaliadas as projeções de receitas e despesas primárias com dados realizados até
fevereiro de 2018. Assim, apurou-se a possibilidade de ampliação de R$ 1.556,6 milhões, conforme
Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 1° bimestre enviado ao Congresso
Nacional por meio da Mensagem n. 149, de 22 de março de 2018.
8.
Contudo, tendo em vista que o Projeto de Lei n. 9.463, de 2018, ainda se encontra em
tramitação no Congresso Nacional, bem como as possíveis despesas do Orçamento da União com a
intervenção no Estado do Rio do Janeiro, manteve-se, naquela Avaliação, a recomendação de se
incluir em reserva, no decreto de programação do Poder Executivo, R$ 11.644,0 milhões. Tal valor
refere-se à diferença entre a ampliação indicada no referido Relatório, de R$ 1.556,6 milhões, e a
previsão de receita da desestatização da Eletrobras, de R$ 12.200,0 milhões, acrescida da estimativa
de R$ 1,0 bilhão associada a eventuais custos com a intervenção federal. Em razão disso, no âmbito
do Poder Executivo, publicou-se o Decreto n. 9.323, de 29 de março de 2018.
9.
Findo 0 segundo bimestre, foram reavaliadas as estimativas das receitas e despesas
primárias do Governo Federal, considerando os dados realizados, em sua maioria, até abril de 2018.
Ressalta-se que, nessa reavaliação, foi excluída da projeção de receita a estimativa de aiTecadação
com a desestatização da Eletrobrás. Dada a meta de resultado primário constante da LDO-2018, o
Relatório de Avaliação das Receitas e Despesas Primárias do segundo bimestre indicou a
possibilidade de ampliação dos limites de movimentação e empenlio das despesas discricionárias
dos Poderes da União, do MPU e da DPU, no montante de R$ 4.641,0 milhões. No entanto, importa
salientar que, em virtude da necessidade de respeitar o teto dos gastos de que trata a EC 95/2016, a
ampliação de limites de movimentação e empenho ficou adstrita a R$ 471,4 milhões. Esse Relatório
foi encaminhado ao Congresso Nacional por meio da Mensagem Presidencial n. 277, de 22 de maio
de 2018, e seus efeitos foram operacionalizados pelo Decreto n. 9.390, de 30 de maio de 2018.
10.
Encerrado o terceiro bimestre, procedeu-se á reavaliação, que indicou a possibilidade de
ampliação de limite de empenho e movimentação financeira de R$ 1,8 bilhão. O Relatório de
Avaliação de Receitas e Despesas do 3° bimestre foi enviado ao Congresso Nacional por meio da
M ensagem n. 400, de 20 de julho de 2018, e operacionalizado pelo Decreto n. 9.452, de 30 de julho
de 2018.
11.
Com o término do 4° bimestre, foram reavaliadas as estimativas de receitas e despesas
primárias do Governo Federal, com base na arrecadação observada até então das receitas primárias
e da realização das despesas primárias até o mês de agosto de 2018, em sua maioria, bem como
parâmetros macroeconômicos atualizados, compatíveis com o cenário econômico vigente.
12.
As atuais projeções das receitas primárias federais previstas para o corrente ano indicam
um aumento, no valor de R$ 3.805,9 milhões, em relação à Avaliação realizada em julho. A Receita
Administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, líquida de incentivos fiscais,
exceto a Arrecadação Líquida para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, apresentou
estimativa acima da observada na referida Avaliação, em R$ 3.687,3 milhões, em função,
principalmente, do arrecadado até agosto de 2018.
13.
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1.950,8 milhões, devido não só à realização observada até agosto, como
parâmetros de mercado de trabalho, notadamente a massa salarial nominal.

também à revisão nos

14.
As projeções das Receitas não-administradas pela RFB, por sua vez, apresentaram
aumento na previsão de arrecadação em R$ 2.069,5 milhões, tendo como destaque a receita de
Exploração de Recursos Naturais, que elevou sua previsão anual em R$ 1.530,0 milhões, em função
da elevação na arrecadação observada no último bimestre, e a receita oriunda da devolução de
valores de precatórios e Requisições de Pequeno Valor - RPV federais expedidos e não sacados,
com amparo no art. 2° da Lei n. 13.463, de 6 julho de 2017.
15.
Diante da combinação de todos os fatores acima descritos, a presente avaliação
demonstra um aumento da projeção da receita líquida de transferências a estados e municípios em
R$ 3.928,6 milhões, em relação à projeção contida na Avaliação anterior.
16.
As projeções das despesas primárias obrigatórias apresentaram decréscimo de R$
4.296,0 milhões em relação à Avaliação de julho. As maiores variações observadas referem-se: à
redução na estimativa da despesa com pessoal e encargos sociais em R$ 1.452,8 milhões, em
virtude, principalmente, do ajuste de projeção considerando a execução até agosto; à redução na
despesa com seguro-desemprego, também ocorrida em função do gasto realizado até o momento; e
decréscimo na projeção com subsídios, subvenções e Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária - Proagro, pela revisão das expectativas de realização dessa despesa até o fmal do
exercício de 2018.
17.
Desse modo, a partir dessa reavaliação de receitas e despesas primárias demonstram-se
as variações na programação em relação ao relatório anterior no quadro anexo a esta Exposição de
Motivos.
18.
Vale registrar que, em função dos limites estabelecidos pela EC 95/2016 não existe
possibilidade, exceto pelos efeitos dos Acórdãos 1618/2018 e 1870/2018 TCU-Plenário, de abertura
de créditos adicionais para os Poderes Legislativo, Judiciário, M PU e DPU, que amplie o montante
autorizado das despesas primárias, uma vez que o PLOA-2018 foi elaborado com a compensação
prevista nos §§ 7° e 8° do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, situação
mantida na LOA.
19.
Isso posto, submetemos à consideração de Vossa Excelência o Relatório de Avaliação
das Receitas e Despesas Primárias do 4° Bimestre de 2018, em anexo, elaborado em observância ao
disposto no art. 56, da LDO-2018, propondo seu encaminliamento à Comissão M ista a que se refere
0 § 1° do art. 166 da Constituição, bem como cópia aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao M PU e
àD P U .
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Esteves Pedro Coinago Junior, Jorge Antônio Delier Rachid
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o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS PRIMÁRIAS é uma publicação em
c u m p rim e n to ao disposto no art. 9- da Lei C om plem entar n® 101, de 4 de maio de 2000,
Lei de Responsabilidade Fiscal, e no art. 56 da Lei n^ 13.473, de 8 de agosto de 2017, Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2018. 0 conteúdo presente neste docum ento foi
produzido pelas seguintes instituições:

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Orçamento Federal (*)
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Secretaria de Política Econômica

(*} Coordenação Técnica

É perm itida a reprodução total ou parcial do conteúdo desta publicação, desde que
mencionada a fonte.

BRASIL.

Relatório
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avaliação

de

receitas

e

despesas

primárias:

programação

orçamentária e financeira de 2018. Secretaria de Orçamento Federal. Brasília. Setembro
de 2018.
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M ENSAG EM AOS MINISTROS

1.

O art. 9- da Lei Complementar

101, de 4 de maio de 2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal, LRF, determ ina que, se verificado, ao final de um bimestre, que
a realização da receita poderá não co m p orta r o cu m p rim e n to das metas de resultado
prim ário ou nom inal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes, o M inistério
Público da União - MPU e a Defensoria Pública da União - DPU prom overão limitação de
e m penho e m ovim entação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes
orçamentárias.
2.

0 art. 56 da Lei n^ 13.473, de 8 de agosto de 2017, Lei de Diretrizes

Orçamentárias para 2018, LDO-2018, estabelece os critérios requeridos pela LRF,
dete rm in a nd o que o Poder Executivo apure o m o n ta n te da lim itação de empenho e
m ovim entação financeira necessária e inform e aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao
MPU e á DPU, até o vigésimo segundo dia após o encerram ento do bimestre.
3.

Este docum ento foi preparado em cu m p rim e n to ao § 4® do art. 56 da Lei

n^ 13.473, de 8 de agosto de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 - LDO-2018,
o qual determ ina que o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, aos Poderes
Legislativo e Judiciário, ao MPU e à DPU, relatório que será apreciado pela Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, contendo, dentre outras informações, as
memórias de cálculo e justificativas das alterações das projeções de receitas de receitas e
despesas primárias.
4.

Em

obediência

aos

norm ativos

supracitados,

neste

relatório

são

apresentados os parâmetros macroeconômicos que serviram de base para as projeções e
as memórias de cálculo das novas estimativas de receitas e das despesas primárias de
execução obrigatória. Tal com o observado na avaliação anterior, as projeções de receitas
e despesas para 2018 não sinalizam a necessidade de limitação de empenho e
m ovim entação financeira, para fins de c u m p rim e n to do art. 9^ da LRF, como será
dem onstrado neste relatório.
Respeitosamente,

J

' 7 ^

^e o rg ^S o a re s
Secretário d e /J rç a m e n to Federal

Mansueto Facundo de Almeida Jr.
Secretário do Tesouro Nacional

3
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1

SU M ÁR IO EXECUTIVO

1.

Com o té rm in o do 4^ bimestre, em cu m p rim e n to ao art. 9- da LRF, seguem as reavaliações

das estimativas de receitas e despesas primárias do Governo Federal, com base na arrecadação observada
até então das receitas primárias e da realização das despesas primárias até o mês de agosto de 2018, em
sua maioria, bem como parâm etros macroeconômicos atualizados, compatíveis com o cenário econômico
vigente.
2.

As atuais projeções das receitas primárias federais previstas para o corrente ano indicam

um aum ento, no valor de R$ 3.805,9 milhões, em relação à Avaliação realizada em julho. A Receita
Adm inistrada pela RFB, líquida de incentivos fiscais, exceto a Arrecadação Líquida para o RGPS,
apresentou estimativa acima da observada na referida Avaliação, em R$ 3.687,3 milhões, em função,
principalm ente, do arrecadado até agosto de 2018, em especial, o crescimento inesperado da
arrecadação da receita adm inistrada em ju lh o do ano corrente que veio m uito acima das projeções
internas da Secretaria da Receita Federal (SRF).
3.

Já a estimativa da arrecadação líquida para o RGPS apresentou decréscimo de R$ 1.950,8

milhões, devido não só à realização observada até agosto, com o tam bé m à revisão nos parâmetros de
mercado de trabalho, n otadam ente a massa salarial nominal. É im p o rta n te destacar que desde o início
do ano essa receita vem sendo revista para baixo em todos os relatórios de avaliação bimestral, refletindo
o co m p o rta m e n to pior do que o esperado na recuperação do emprego form al e da massa salarial fre nte
ao cenário de crescimento que existia no início do ano.
4.

As projeções das Receitas não-administradas pela RFB, por sua vez, apresentaram aum ento

na previsão de arrecadação em R$ 2.069,5 milhões, ten d o como destaque a receita de Exploração de
Recursos Naturais, que elevou sua previsão anual em R$ 1.530,0 milhões, em função da elevação na
arrecadação observada no últim o bimestre, e a receita oriunda da devolução de valores de precatórios e
RPV federais expedidos e não sacados, com amparo no art. 2^ da Lei n^ 13.463, de 6 ju lh o de 2017.
5.

Diante da combinação de todos os fatores acima descritos, a presente avaliação demonstra

um aum ento da projeção da receita líquida de transferências a estados e municípios em R$ 3.928,6
milhões, em relação à projeção contida na Avaliação anterior.
6.

As projeções das despesas primárias obrigatórias apresentaram decréscimo de R$ 4.296,0

milhões em relação à Avaliação de julho. As maiores variações observadas referem-se: à redução na
estimativa da despesa com pessoal e encargos sociais em R$ 1.452,8 milhões, em virtude, principalmente,
do ajuste de projeção considerando a execução até agosto; à redução na despesa com segurodesemprego, tam bém ocorrida em função do gasto realizado até o m o m e nto ; e decréscimo na projeção
com subsídios, subvenções e Proagro, pela revisão das expectativas de realização dessa despesa até o
final do exercício de 2018.
7.

Desse modo, a p artir dessa reavaliação de receitas e despesas primárias demonstram-se

as variações na programação em relação ao relatório anterior, conform e quadro a seguir:
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Tabela 1: Resultado desta Avaliação
R$ milhões

Discriminação

Avaliação 3^

Avaliação 4^

Bimestre

Bimestre

Diferença
(c) = (b )-(a )

1.482.180,5

1.485.986,4

3.805,9

901.391.4
392.499.5
188.289,4

905.078.7
390.548.8
190.358.9

3.687,3
-1.950,8
2.069,5

256.070,4

255.947,7

-122,7

3. Receita Líquida de Transferências (1) - (2)

1.226.110,0

1.230.038,7

3.928,5

4. Despesas Primárias
Obrigatória
Discricionárias

1.385.110,0
1.255.569,5
129.540,6

1,380.814,1
1.251.273,5
129.540,6

-4.296,0
-4.296,0
0,0

5. Resultado Primário (3) - (4)

(159.000,0)

(150.775,4)

8.224,6

6. IVIeta Fiscal

(159.000,0)

(159.000,0)

0,0

1, Receita Primária Total
Receita Administrada pela RFB/MF, exceto RGPS e líquida de incentivos fiscais
Arrecadação Liquida para o RGPS
Receitas Não-Administradas pela RFB/MF
2. Transferências aos Entes Subnacionais por Repartição de Receita

7. Esforço (-) ou Ampliação (+) (5) - (6)

(0,0)

8.224,6

8.224,6

F o n t e / E la b o r a ç ã o : SO F/M P.

8.

As estatísticas fiscais realizadas até agosto de 2018 e as projeções de receitas e despesas

primárias para o corrente ano, presentes neste Relatório, indicam a possibilidade de ampliação de
em penho e m ovimentação financeira sem c o m p ro m e te r a meta de resultado prim ário prevista na LDO
2018.
9.

Não obstante, ten d o em vista que as previsões de despesas da presente avaliação estão

abaixo dos limites de que trata o art. 107 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional n^ 95/2016, que
instituiu 0 Novo Regime Fiscal - NRF, o espaço para ampliação de despesas primárias discricionárias em
relação à avaliação anterior, por meio de abertura de créditos adicionais ou do pagamento de restos a
pagar, é condicionado pela estimativa de excesso em relação aos referidos limites, que é de R$ 4,1 bilhões
para as despesas primárias sujeitas ao controle da Emenda Constitucional n^ 95/2016, valor esse que será
apresentado na Tabela 17 deste relatório. Assim, ao incorporar o espaço explicitado, os limites de
e m p en ho e movimentação financeira a serem estabelecidos no próxim o decreto de programação
poderão ser superiores ao valor apresentado no presente relatório.

2

HISTÓRICO

10.

Para fins de c u m p rim e n to do art. 8- da Lei Com plem entar n - 101, de 4 de maio de 2000, a

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, foi editado o Decreto n^ 9.276, de 2 de fevereiro de 2018, que dispõe
sobre a programação orçamentária e financeira do Governo Central. Ademais, com o objetivo de garantir
o c u m p rim e n to da meta de resultado prim ário estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei n^ 13.473,
de 8 de agosto de 2017 a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 - LDO 2018 e, adicionalmente, avaliar
o c o m p o rta m e n to das despesas primárias para fins de adequação ao Novo Regime Fiscal estabelecido
pela Emenda Constitucional n^ 95, de 15 de dezembro de 2016 - EC 95/2016, procedeu-se à avaliação
dos itens de receitas e despesas primárias do Governo Federal, observando a arrecadação das receitas
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federais e a realização das despesas do governo federal de 2017 e parânrietros macroeconômicos
atualizados, compatíveis com a política econômica vigente.
11.

0 resultado daquela Avaliação de fevereiro não indicou necessidade de lim itação de

e m penho e de movimentação financeira. Contudo, recomendou-se que o m on ta n te de pelo menos
R$ 8.005,1 milhões não fosse liberado im ediatam ente, no âm bito do Poder Executivo, tendo em vista as
receitas primárias a serem arrecadadas em virtu d e do processo de desestatização das Centrais Elétricas
Brasileiras -

Eletrobrás/S.A, que ainda aguardam a apreciação e aprovação do Projeto de Lei n^

9.463/2018, em tram itação no Congresso Nacional. Tal recomendação foi materializada em reserva no
Decreto n^ 9.276, de 2 de fevereiro de 2018^, confo rm e disposto em seu art. 8^, inciso I.
12.

Encerrado o prim eiro bimestre, procedeu-se à reavaliação de receitas e despesas,

confo rm e determ inação do art. 9^ da LRF. Tal reavaliação está retratada no relatório encaminhado pela
Mensagem ao Congresso Nacional n^ 149, de 22 de março de 2018. Nesse, foi evidenciada possibilidade
de expansão de R$ 1.556,6 milhões, porém, da mesma form a que em fevereiro, te n d o em vista a não
aprovação

do

PL n^ 9.463/2018, foi

mantida

reserva

no respectivo

decreto

de programação,

p o ste rio rm e n te editado, Decreto n^ 9.323, de 29 de março de 2018^.
13.

Findo o 2^ bimestre, analogamente ao ocorrido no 1^ bimestre, foram revisadas as

projeções das receitas e despesas primárias com base em dados realizados até o mês de abril e
parâm etros macroeconômicos atualizados, apontando-se a possibilidade de ampliação dos limites de
em penho e de movimentação financeira em R$ 6.197,6 milhões. No entanto, dada a existência do te to de
gasto, estabelecido pela EC 95/2016, não foi realizada essa expansão indicada. As atualizações indicadas
nesse relatório foram operacionalizadas pelo Decreto n^ 9.390, de 30 de maio de 2018^.
14.

A revisão de receitas e despesas primárias realizadas ao té rm in o do 3^ bimestre sinalizaram

a possibilidade de expansão das despesas discricionárias em R$ 1.845,2 milhões sem c o m p ro m e te r a meta
de resultado prim ário da LDO 2018. 0 Decreto n^ 9.452, de 30 de ju lh o de 2018'' estabeleceu a
programação orçamentária e financeira com base nas estimativas da Avaliação mencionada.

^ Disponível em: h ttp ://w w w .p la n a lto .g o v.b r/cciv il 0 3 / a to 20 1 5-2018/2018/decreto/D 9276.htm
^ Disponível em: http ://w w w .p la n a lto .g o v .b r/cc iv il 0 3 / A to 2 015-2018/2018/D ecreto/D 9323.htm
^ Disponível em: h ttp ://w w w .p la n a lto .e o v .b r/cc iv ll 0 3 / a to 2 01 5 -2018/2018/decreto/D 9390.htm
Disponível em; h ttp ://w w w .p la n a lto .g o v.b r/cc iv il 0 3 / a to 2 015-2018/2018/decreto/D 9452.htm
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'

--<

LOA 2018

Despesas
Obrigatórias
R$ 1.106,3

Resultado
p rim ário

Despesas Controle de
Fluxo e Discricionárias

- R$ 155,5
bilhões

R$ 267,1 bilhões

bilhões

|.

Despesas
Obrigatórias

Aval. Extemporânea
D ecreto n® 9 .2 7 6 /1 8

tr

r
Aval. 15 bim .

A
+

0.

"N
•<

R$ 1.108,0
bilhões

R$ 266,3 bilhões

R$ 1 .1 08,9

í
32

bim .

R$ 1.117,4
bilhões

Aval.

42

bim.

-0,5%

Despesas
Obrigatórias
R$ 1.112,3
bilhões
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1

- R$ 157,4
bilhões

Desp. Controle de
Fluxo e Discricionárias
R$ 2 6 6 ,8 bilhões

Resultado
prim ário
>

- R$ 152,8
bilhões

-0 ,4 %

Despesas
Obrigatórias

^

Resultado
prim ário

í

Despesas
Obrigatórias
bilhões

Aval.

JL-0 ,1%
Desp. Controle de
Fluxo e Discricionárias

s

- R$ 154,8
bilhões

R$ 266,6 bilhões

Despesas
Obrigatórias

tr

0 ,;-.

Resultado
p rim ário

Despesas Controle de
Fluxo e Discricionárias

R$ 1.105,0
bilhões

•-0.Ü"

Aval. 1° bim.

-0 ,2%

- 0 , 1%

Desp. Controle de
Fluxo e Discricionárias
R$ 267,7 bilhões

bilhões

tr
Desp. Controle de
Fluxo e Discricionárias
R$ 268,5 bilhões

bilhões
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3
3.1

AVALIAÇÃO DO BIMESTRE
Parâm etros (LD O -2018, art. 56, §

4-, Inciso II)

Tabela 2: Parâmetros Macroeconômicos

1,60

1,60

0,0

6.932,6

6.879,9

-0,8

IPCA acum {%)

4,2

4,1

-3,6

INPC acumulado (%)

4,2

4,1

-1,7

IGP-DI acum (%)

7,9

8,3

5,4

Taxa Over - SELIC Média {%)

6,48

6,46

-0,3

Taxa de Câmbio Média (R$ / US$)

3,59

3,65

1,6

Preço Médio do Petróleo (US$/barril)

74,7

74,2

-0,7

954,0

954,0

0,0

4,2

3,1

-25,7

PIB real (%)
PIB Nominal (R$ bilhões)

Valor do Salário M ínim o (R$ 1,00)
Massa Salarial Nominal (%)
Fonte: SPE/MF.
Elaboração; SOF/MP.

15.

A previsão do crescimento do PIB para 2018 foi mantida em 1,60%. As projeções de inflação

medidas pelo IPCA e pelo INPC foram revisadas para baixo, ambas passando de 4,2% para 4,1%. A projeção
do IGP-DI, porém, passou de 7,9% na última avaliação para 8,3%. 0 aum ento se explica pela maior
abrangência desse índice, que incorpora preços de atacado, apresentando m aior participação relativa de
bens comercializáveis {tradables) com parativam ente aos índices de preços ao consumidor, sendo afetado,
portanto, pela m aior volatilidade da taxa de câmbio (R$/US$) que acumula um aum ento perto de 30%
nos últimos seis meses.
16.

A projeção da taxa de câmbio média de 2018 subiu para R$ 3,65, seis centavos acima da

últim a Avaliação. A recente alta do dólar ocorre em meio a incertezas quanto às eleições, a um cenário
externo mais tu rb u le n to e à elevação das taxas básicas de juros nos EUA.
17.

Por fim , em linha com a evolução recente do mercado de trabalho, a projeção da variação

da massa salarial nominal caiu 25,7% em relação à Avaliação anterior.
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3.2

Análise das Estimativas das Receitas Primárias (LDO-2018, A rt, 56, § 4^, Incisos I e
IV)

18.

A projeção das receitas da União segue, de m odo geral, um modelo incrementai, em que

se utilizam os principais parâmetros de projeção das contas públicas sobre uma base de cálculo composta
pela arrecadação realizada no ano im ediatam ente anterior, excluídas da base de projeção as receitas
extraordinárias. Aplicam-se a essa base tam bé m os efeitos decorrentes das alterações na legislação
trib u tá ria .
19.

A seguir, o com parativo geral das projeções de cada item de receita e de transferência em

relação à Avaliação de Maio;
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Tabela 3: Comparativo das estimativas das Receitas Primárias do Governo Central

R$ milhões

Discriminação

1. RECEITA TOTAL

Avaliação 3-

Avaliação 4^

Bimestre

Bimestre

1.482.180,5

Receita Administrada pela RFB/MF, exceto RGPS

1.485.986,4

901.391,4

905.078,7

Imposto de Importação

42.246,5

43.533,6

IPI

58.434,4

57.767,0

353.294,6

354.283,8

36.914,4

36.763,7

Imposto sobre a Renda, líquido de incentivos fiscais
lOF
COFINS

249.175,5

250.375,0

PIS/PASEP

66.338,4

66.322,9

CSLL

75.932,7

77.308,3

4.131,1

3,963,7

CIDE - Combustíveis
Outras Administradas pela RFB/MF

Diferença
(c) = (b) - (a)

3.805,9
3.687,3
1.287,1
(667,3)
989,2
(150,7)
1.199,5
(15,6)
1.375,6
(167,5)

14.923,8

14.760,7

(163,1)

Arrecadação Líquida para o RGPS

392.499,6

390.548,8

(1.950,8)

Receitas Não-Administradas pela RFB/MF

188.289,4

190.358,9

2.069,5

23.114,0

23.190,8

76,8

5.598,8

5.604,2

5,4

Cont. para o Plano de Seguridade do Servidor

13.928,6

13.914,9

(13,7)

Contribuição do Salário-Educação

20.908,7

20.728,0

(180,7)

Exploração de Recursos Naturais

58.831,9

60.361,9

1.530,0

Dividendos e Participações

7.923,6

7.097,2

Operações com Ativos

5.180,7

5.197,0

16,2

Receita Própria (fontes 50, 63 e 81)

14.502,6

14.747,9

245,3

Demais Receitas

38.300,5

39.517,0

1.216,5

256.070,4

255.947,7

(122,7)
(32,9)

Concessões e Permissões
Complemento do FGTS

II. TRANSF. A ESTADOS E MUNICÍPIOS POR REPARTIÇÃO DE
RECEITA
CIDE - Combustíveis
Compensações Financeiras
Contribuição do Salário-Educação
FPE/FPM/IPI-EE

(826,4)

1.394,2

1.361,3

36.014,2

37.005,2

990,9

12.545,2

12.436,8

(108,4)

196.496,7

195.327,9

(1.168,8)

Fundos Constitucionais

8.109,6

8.200,5

90,9

Repasse Total

12.437,2

12.361,5

(75,7)

Superávit Fundos

(4.327,6)

(4.161,0)

166,6

Demais
III. RECEITA LÍQUIDA (1 - II)

1.510,5

1.616,0

105,5

1.226.110,0

1.230.038,7

3.928,6

Fontes: RFB/MF; SOF/MP; STN/MF,
Elaboração: SOF/MP.
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3.2.1

Receitas Administradas pela RFB/MF

20.

Em relação ao Decreto 9.452/18, a presente revisão da projeção de receitas incorporou as

mudanças que ocorreram nas projeções macroeconômicas para o ano de 2018, as revisões de premissas
desde a últim a reavaliação, a realização da arrecadação no período de maio e ju n h o de 2018 e as
alterações na legislação tributária.
Tabela 4: Projeção Inicial, Fatores de Variação de Receitas e Projeção Final - Anual
UNIDADE: R$ MILHÕES

VARJAÇÃOPOR p õ í í j ™
PARAMETOS

.

PROJEÇÃO
ATUAL

IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO

42 246

1 761

(473)

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIAÜZADOS

58 434

929

(1 596)

353 296

160

840

354 296

36914

28

(179)

36 764

IMPOSTO SOBRE A RENDA
1.0.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

1 387

COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL

43 534
57 767

12

1 399

249 176

220

980

250 375

CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP

66 338

59

(74)

66 323

CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO

75933

53

1 323

77 308

(79)

(89)

3 964

424

0

(41)

384

13113

67

( 201 )

12.978

DDE - COMBUSTÍVEIS

4 131

CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FUNDAF
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS

21-

Em resumo, as principais justificativas para as alterações ocorridas nas estimativas de

arrecadação das receitas administradas, em relação às estimativas do Decreto 9.452/18, são as seguintes:
22.
Imposto de Importação: A estimativa de arrecadação do imposto de im portação refletiu o
crescimento da projeção da taxa de câmbio para o final do ano de 2018;
23.
IPI: A estimativa de arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados foi revista,
para baixo, em razão, principalm ente, de realização da arrecadação, no período de ju lh o e agosto de 2018,
em patam ar in ferior ao previsto;
24.

Imposto sobre a Renda; 0 crescimento das estimativas do Imposto de Renda se deve ao

a um ento das estimativas de arrecadação com o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, especialmente,
do Imposto Retido na Fonte nas operações com residentes no exterior, em função da elevação da projeção
da taxa de câmbio para o final de ano;
25lOF: A projeção de arrecadação do lOF, em patam ar inferior, é explicada pela realização da
arrecadação, no período julho-agosto em valores abaixo dos esperados;
26.

COFINS/PIS-PASEP: 0 crescimento da projeção se deve, principalm ente, à realização da

arrecadação, no período de ju lh o e agosto, em valores acima dos previstos. Esse crescimento é explicado,
fun d am en talm en te ,
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adicionalm ente, houve crescimento das estimativas desses tributos, em função de aum ento na
expectativa da inflação do ano;
27.

CSLL: O crescimento da projeção se deve, fun d am en talm en te , à realização da arrecadação

no período de ju n h o e ju lh o em patamares acima dos previstos;
28.

CIDE: A reestimativa, para baixo, reflete além da realização da arrecadação do trib u to , no

período de ju lh o e agosto, em valores abaixo dos previstos, a redução na projeção dos volumes de
comercialização de diesel e de gasolina, para o ano de 2018;
29.
Outras Receitas Administradas: A redução na projeção reflete basicamente a arrecadação,
no período de ju lh o a agosto em patamares inferiores aos previstos.
30.

Receita Previdenciária: A principal alteração em relação ao relatório se deve à revisão do

crescimento dos parâm etros associados à massa salarial para baixo.
3.2.2

Receitas Nõo-Administradas pela RFB/MF, exceto arrecadação líquida do RGPS

31.

As Receitas Não-Administradas pela RFB/MF, em sua maioria, são estimadas ten d o como

base a arrecadação dos últimos 12 meses, com aplicação dos parâmetros macroeconômicos adequados a
cada uma. Por ocasião desta avaliação, estimativas de receitas conhecidas como "bases externas",
inseridas, desde a época da elaboração do O rçamento de 2018 até a Avaliação do 3^ bimestre, pelas
unidades e órgãos setoriais, foram reavaliadas pela SOF. No caso da arrecadação até o mês de agosto não
corresponder à informação inserida, tais bases foram retiradas e a receita estimada conform e o modelo
padrão, descrito a nteriorm ente. A seguir estão as especificidades das variações observadas entre as
estimativas constantes desta Avaliação e aquelas feitas por ocasião da Avaliação do 3^ Bimestre. Neste
relatório, foram considerados valores já arrecadados até o mês de agosto de 2018 e estimativa para os
demais meses.
Tabela 5: Projeção Inicial, Fatores de Variação de Receitas e Projeção Final - Anual
R$ milhões

Receitas N ão -A dm in is tra d a s pela RFB/MF
Concessões e Permissões
Complemento do FGTS
Cont. para o Plano de Seguridade do Servidor

188.289,4

-79,6

2.149,1

190.358,9

23.114,0

0,6

76,2

23.190,8

5.598,8

171,5

-166,1

5.604,2

13.928,6

389,9

-403,6

13.914,9

Contribuição do Salário-Educação

20.908,7

-83,4

-97,2

20.728,0

Exploração de Recursos Naturais

58.831,9

-211,3

1.741,3

60.361,9

Dividendos e Participações

7.923,6

0,0

-826,4

7.097,2

Operações com Ativos

5.180,7

0,0

16,2

5.197,0

Receita Própria (fontes 50, 63 e 81)

14.502,6

202,6

42,7

14.747,9

Demais Receitas

38.300,5

-549,5

1.765,9

39.517,0

Fonte/Elaboração: STN/MF eSOF/MF

32.

Concessões e Permissões (+R$ 76,8 milhões); variação em função da ampliação da receita

de outorga da usina hidrelétrica de Porto Primavera, associada à privatização da CESP, e postergação da
receita referente ao leilão da Ferrovia Norte-Sul.
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33.

Complemento do FGTS (+ R$ 5,4 milhões): a variação da estimativa em relação à Avaliação

do 35 Bimestre foi insignificante, correspondente a 0,1%. Apesar da arrecadação te r sido R$ 166,1 milhões
m enor que 0 esperado para 0 bimestre, 0 m odelo de projeção escolhido alinha os valores de modo que a
estimativa anual fique coerente com 0 crescimento esperado, em razão dos registros de arrecadação não
estarem regulares.
34.

CPSS (- R$ 13,7 milhões): 0 modelo de projeção das receitas de CPSS utilizado na 3^

Avaliação Bimestral adotava a simplificação de atribuir um valor único para cada mês projetado. Por esse
m otivo, o valor adicional decorrente da gratificação natalina estava sendo distribuído hom ogeneam ente
entre os meses restantes do ano. Assim, na 3- Avaliação estimou-se um valor para ju lh o e agosto acrescido
de uma parcela relativa à referida gratificação, razão pela qual os valores efetivam ente arrecadados
ficaram R$ 403,6 milhões menores que o esperado no bimestre. 0 modelo foi corrigido de m odo a
considerar a parcela relativa à gratificação natalina no final do exercício, razão pela qual a estimativa para
o ano teve uma variação pequena; a diferença deu-se apenas na distribuição mensal dos valores.
35.

Contribuição do Salário-Educação (- R$ 180,7 milhões): a queda nessa estimativa

acompanha a revisão do crescimento da Massa Salarial Nominal, que variou de 4,19%, na Avaliação do 3^
Bimestre, para 3,11%, nesta Avaliação. Ademais, os valores arrecadados no 4^ bimestre ficaram R$ 61,2
milhões abaixo do previsto.
36.

Exploração de Recursos Naturais (+ R$ 1.530,0 milhões): o m aior acréscimo na estimativa

desse grupo ocorreu nos Recursos do Petróleo. As explicações para essas variações estão detalhadas a
seguir:
•

Recursos do Petróleo (+ R$ 1.088,3 milhões); o acréscimo deveu-se principalm ente à incorporação
da arrecadação no 4^ bimestre (R$ 628,6 milhões acima do esperado) e à revisão das estimativas
para o câmbio médio (de 3,59 para 3,65). Apesar de a estimativa do Brent te r sido levemente
reduzida (de US$ 74,72 para US$ 74,19), a combinação entre os dois parâmetros subiu 0,92% entre
esta Avaliação e a do 3^ Bimestre. A curva de produção não foi alterada. A estimativa de
arrecadação da receita de comercialização do óleo no valor de R$ 317,4 milhões foi retirada,
estando considerados nesta Avaliação apenas os valores e fetivam ente arrecadados (R$ 246,1
milhões);
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Parâmetros

Grade SPE 6/7

Brent

74,72

74,19

3,59

3,65

Câmbio
Estimativas de produção

Grade SPE 12/9

PAP 2018

P etróleo (M M boe /d ia )

PAP 2018

2,717

Gás Natural (MM boe /d ia )
Total (M M boe /d ia )

2,717

0,76

0,76

3,477

3,477

Diferença combinada em relação à grade a n te rio r

0,92%

(b ren t e câmbio)
avaliação
Total participações governam entais

53.595.999.541

Diferença absoluta

54.756.638.310
1.159.638.769

Diferença relativa

•

43 avaliação

2,16%

Royalties de Itaipu (+ R$ 238,8 milhões): o órgão setorial atualizou a estimativa de receita, tendo
em vista a alta do dólar que é dete rm in a nte no m on ta n te a ser arrecadado;

•

Recursos Minerais (+

R$ 218,6 milhões): uma vez que os valores arrecadados têm sido

sistematicamente superiores aos estimados, o efeito legislação decorrente das alterações
im plementadas pela Lei n^ 13.540, de 18 de dezembro de 2017, foi revisto;
•

Recursos Hídricos (- R$ 15,9 milhões): o pequeno decréscimo de 1,0% deve-se àarrecadação

R$

19,9 milhões abaixo do esperado no 4^ bimestre, compensada parcialmente pela variação dos
parâmetros de inflação (lER) e de crescimento real do PIB, que, combinados, passaram de 7,54%,
na Avaliação do 3^ Bimestre, para 7,65%, nesta Avaliação.
Dividendos e Participações (- R$ 826,4 milhão): a previsão de dividendos foi ajustada

37.

ten d o em vista a edição de normativos no â m bito do Conselho M o n e tá rio Nacional que impõem esforços
adicionais para o c u m p rim e n to dos requerim entos de capital regulatório prudencial para as instituições
financeiras federais, o que gerou pedido de algumas instituições federais para reduzir o pagamento de
dividendos ao valor mínimo legal neste ano.
38.

Operações com Ativos (+ R$ 16,2 milhões): o acréscimo na estimativa dessa receita deve-

se à arrecadação m aior que o esperado no 4^ bimestre, te n d o sido + R$ 10,7 milhões na receita de Cessão
do Direito de Operacionalização de Pagamentos e + R$ 5,6 milhões na receita de Alienação de Bens
Imóveis.
39.

Receitas Próprias Primárias (+ R$ 245,3 milhões) e Demais Receitas Primárias (+ R$

1.216,5 milhões): as justificativas das variações das estimativas de cada um desses itens serão detalhadas
no Anexo V deste Relatório.
3.2.3

Transferências por Repartição de Receita aos Estados, DF e Municípios

40.
Nesse item, a variação observada em relação à Avaliação a nte rio r reflete, de maneira geral,
a alteração observada na projeção das receitas.
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41.

Para as transferências de Recursos Minerais estão considerados os efeitos da Lei n^ 13.540,

de 18 de dezembro de 2017, que aumentou o to ta l de recursos destinados a Estados, Municípios e DF.
42.

Para aquelas relativas aos recursos do petróleo, estão considerados os valores relativos ao

pagamento de sentenças judiciais em favor dos municípios, correspondente à correção monetária devida
no período que o recurso entra no caixa da União até quando é transferido aos respectivos beneficiários.
Assim, foi m antido o valor de R$ 1,8 milhão, incluído no orçam ento pelo crédito suplem entar aberto pela
Lei n^ 13.657, de 7 de maio de 2018, que havia sido solicitado pelo Ofício n^ 015/2018/SPG-ANP, de 9 de
janeiro de 2018, e tam bé m m antido o valor de R$ 4,1 milhões, solicitado pelo Ofício n^ 139/2018/SPGANP, de 28 de março de 2018, cujo projeto de lei de crédito suplementar foi encaminhado ao Congresso
Nacional por meio da Mensagem n^ 510 de 17 de setem bro de 2018.
43.

Por fim , ressalte-se que, nas estimativas das Demais Transferências, estão considerados os

efeitos da M edida Provisória n- 841, de 11 de ju n h o de 2018, especificamente sobre as transferências das
receitas de loterias aos entes subnacionais. Foram ainda acrescidos aos valores desse grupo de
transferências quantia relativa ao superávit de recursos vinculados à Transferência de Recursos
Arrecadados por Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio, para garantir seu repasse conform e art. 27 da Lei
n5 13.240, de 30 de Dezembro de 2015.

3.3

Análise das Estimativas das Despesas Primárias (LDO-2018, art. 56, § 4 2 , Inciso III)

44.
As variações observadas nas estimativas das despesas primárias e as explicações de suas
variações encontram-se a seguir:
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Tabela 6: Variações nas estimativas das Despesas Primárias

R$ milhões

Descrição

Avaliação 3^

Avaliação 4^

Bimestre

Bimestre

Diferença
(c) = (b) - (a)

Benefícios da Previdência

594.118,8

592.940,1

(1.178,8)

Pessoal e Encargos Sociais

302.113,2

300.660,4

(1.452,8)
(1.323,0)

Abono e Seguro Desemprego

56.896,4

55.573,4

Anistiados

275,2

275,2

0,0

Benefícios de Legislação Especial e Indenizações

723,9

724,0

0,1
277,9

Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV

56.029,0

56.306,9

Complemento do FGTS

5.598,8

5.604,2

5,4

Créditos Extraordinários

12.167,7

12.167,7

0,0

Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha

13.663,8

13.354,1

881,0

881,0

0,0

13.814,7

13.814,7

0,0

Fundo Constitucional do DF

1.655,3

1.655,3

0,0

Lei Kandir (LCs ne 87/96 e 102/00)

1.920,0

1.920,0

0,0

Fabricação de Cédulas e Moedas
Complementação ao FUNDEB

Reserva de Contingência

(309,6)

0,3

0,3

0,0

Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC

14.250,3

14.561,5

311,2

Subsídios, Subvenções e Proagro

20.583,8

19.209,7

Transferência ANA - Receitas Uso Recursos Hídricos

253,4

244,7

(8,6)

Transferência Multas ANEEL (Acórdão TCU n® 3.389/2012)
Impacto Primário do FIES

922,2

907,7

(14,5)

4.968,6

4.936,8

(31,9)

Financiamento de Campanha Eleitoral

1.716,2

1.716,2

0,0

138.131,8

138.964,7

832,9

1.240.684.4

1.236.418.6

(4.265.8)

14.885,1

14.854,9

(30,1)

129.540,6

129.540,6

1.385.110.0

1.380.814.1

Obrigatórias com Controle de Fluxo
Subtotal
Poderes Legislativo, Judiciário, MPU e DPU
Despesas Discricionárias do Poder Executivo
Total

(1.374,2)

0,0
(4.296.0)

Fontes: SOF/MP;STN/MF.
Elaboração: SOF/MP.

45.

Benefícios da Previdência {- R$ 1.178,8 milhões): a variação observada nesse item se deve

à incorporação na projeção de benefícios de dados realizados até agosto e ao aum ento nas requisições
de pequeno valor, em virtude da atualização da projeção com os dados do banco de ju lh o de 2018.
46-

Pessoal e Encargos Sociais (- R$ 1.452,8 milhões): a variação líquida na projeção desse

item se deve a uma combinação de eventos descritos a seguir. A um ento de R$ 40,1 milhões em função
da solicitação da Justiça Eleitoral por meio do Ofício n? 4552 GAB-DG, de 4 de setembro de 2018, e de R$
1,6 milhão em favor do Conselho Nacional do M in isté rio Público, ambos com recursos de dotações
alocadas nas despesas discricionárias dos respectivos Órgãos. Redução de R$ 111,7 milhões, em virtude
da atualização da projeção dos precatórios da Justiça do Trabalho, das requisições de pequeno valor, das
sentenças de estatais dependentes e das sentenças judiciais de anistiados políticos, amparadas no
e n te n d im e n to adotado pelo STF no ju lgam ento do RE 553.710. A um ento da despesa primária do Fundo
Constitucional do Distrito Federal, em R$ 4,8 milhões por força do Acórdão n^ 1224/2017 -T C U - Plenário,
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de 14 de ju n h o de 2017. A um ento das despesas de pessoal da empresa estatal Valec, para fazer jus ao
programa de demissão voluntária, no valor de R$ 30,0 milhões. A um en to de R$ 17,0 milhões em virtude
da possibilidade reabertura do prazo para opção pelo regime de previdência co m p lem en tar de que trata
0 § 79 do art. 3^, da Lei n^ 12.618, de 30 de abril de 2012. Redução das demais despesas do Poder

Executivo em v irtude do ajuste de projeção, considerando a execução até agosto de 2018.
47.

Abono e Seguro-Desemprego (-R$ 1.323,0 milhões): a variação negativa nessa estimativa

se deve à redução de R$ 2,2 bilhões da projeção do Seguro-Desemprego, conform e Nota Técnica n^
832/2018/CGSA/DGB/SPPE/MTb, de 13 de setem bro de 2018, parcialmente compensada pela nova
estimativa do Abono Salarial, R$ 923,7 milhões maior, de acordo com a realização dessa despesa
observada até agosto de 2018.
48.

Benefícios de Legislação Especial e Indenizações (+R$ 0,1 milhão): o pequeno aumento

verificado nessa projeção se deve à inclusão de dados realizados até agosto de 2018 e do rem anejam ento
de R$ 524,0 no âm bito da Justiça Federal, o riu nd o de suas despesas de custeio.
49.

Benefício de Prestação Continuada -

LOAS/RMV (+ R$ 277,9 milhões): a variação

observada nesse item de projeção se justifica pelo aum ento, ta n to das requisições de pequeno valor, no
m o n ta n te de R$ 10,0 milhões, em virtu d e da atualização da projeção com os dados do banco de julho de
2018, como da projeção de pagamento dos benefícios da LOAS, em R$ 267,9 milhões, dada a incorporação
de dados realizados até agosto de 2018.
50.

Complemento do FGTS (+ R$ 5,4 milhões): variação igual à da receita de mesmo nome. A

justificativa para tal variação se encontra na seção deste Relatório que trata das projeções das receitas
primárias.
51.

Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha (- R$ 309,6 milhões): trata-se de

nova projeção em função da incorporação de transferências já efetivadas e das alterações nas estimativas
de crescimento dos parâmetros macroeconômicos, especialmente, da massa salarial.
52.

Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC (+ R$ 311,2): a variação nessa projeção ocorreu

em v irtude da atualização da projeção dos precatórios da Justiça do Trabalho e das sentenças de estatais
dependentes.
53.

Subsídios, Subvenções e PROAGRO (- R$ 1,374,2

milhões): a redução

ocorreu,

basicamente, em função do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX, em que o agente
financeiro do programa in form ou te r ocorrido elevado índice de frustração de exportações, em virtude
de questões relacionadas a projetos descontinuados no segmento de construção civil ou inadimplência
em determinadas operações de financiam ento, que impossibilitam novos desembolsos.
54.
Transferências ANA {- R$ 8,6 milhões) e Multas ANEEL (- R$ 14,5 milhões): mesmo valor
das receitas correspondentes.
55.

Impacto Primário do FIES (- R$ 31,9 milhões): variação se deve aos efeitos, na projeção

anual, da incorporação; (i) das receitas realizadas em ju n h o e julho; (ii) das despesas realizadas em ju lh o
e agosto; e (iii) da taxa de inadimplência verificada ao final do prim eiro semestre de 2018.
56.
Despesas
(+ R$ 832,9 milhões):
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Despesas do Ministério da Saúde (- R$ 246,9 milhões): reprogramação dos valores
constantes das ações de: “ Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios
para a Vigilância em Saúde"; “ Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para
Prevenção e Controle de Doenças"; "Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da
aquisição de medicam entos do Componente

Estratégico"; "A poio

Financeiro para

Aquisição e Distribuição de M edicam entos do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica" e "Promoção da Atenção Básica em Saúde"; conform e Nota Técnica n^
25/2018-SPO/SE/MS, de 6 de setem bro de 2018.
Bolsa Família {+ R$ 586,1 milhões): suplementação solicitada pelo MDS, conform e Nota
Técnica n^ 14/2018/DEOP/DEBEN/SENARC/MDS, de 6 de setem bro de 2018, encaminhada
à SOF/MPDG, pelo Ofício n^ 55/2018/MDS/SE/SPO, de 6 de setem bro de 2018, com
objetivo de evitar a formação de fila de famílias com direito ao benefício e que estão sem
atendim ento, risco esse que aum entou uma vez que o orçam ento para o programa ficou
insuficiente frente ao que havia sido previam ente planejado e in form ad o pelo Ministério
de Desenvolvimento Social (MDS), órgão setorial responsável pela operacionalização
deste programa.
Benefícios ao Servidor (+ R$ 242,5 milhões): o aum ento dessa projeção ocorreu em
virtude de ajuste de projeção, considerando a execução até agosto de 2018.
Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB (+ R$ 200,0 milhões):
suplementação concedida com base nas Notas Técnicas 008/5SC1/2018 e 009/5SC1/2018,
do Comando da Aeronáutica, de 3 e 4 de setembro de 2018, respectivamente.
Fundo da Marinha Mercante {+ R$ 40,1 milhões): trata-se de pedido de crédito
suplem entar para a te ndim ento de compromissos referentes a ações judiciais transitadas
em julgado e demais compromissos a ressarcimentos devidos, de acordo com Ofício n^
189/2018/CGEEF/SPO/SE, de 23 de agosto de 2018.
Fundo Penitenciário - FUNPEN {- R$ 86,6 milhões): a redução na projeção dessa despesa
se deve à perda de receita por parte desse fundo em decorrência, tam bé m , dos efeitos da
Medida Provisória n^ 841, de 11 de ju n h o de 2018.
Ressarcimento de Recursos Pagos pelas Concessionárias e Permissionárias de Serviços
Públicos de Distribuição de Energia Elétrica - Lei ne 12.111, de 9 de dezembro de 2009
(+ R$ 97,6 milhões): trata-se de suplementação requerida conform e Ofício n^ 938/2018SAF/ANEEL, de 5 de setem bro de 2018 e memória de cálculo enviada pela ANEEL.
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Tabela 7: Despesas Obrigatórias com Controle de Fluxo do Poder Executivo

R$ m ilh õ e s

Avaliaçao do 3^

Avaliação do 4^

Bimestre

Bimestre
(b)

Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade

4 7 .0 5 9 ,7

4 7 .0 5 9 ,7

0 ,0

Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema

2 8 .8 8 3 ,9

2 9 .4 7 0 ,0

5 8 6 ,1

Pobreza (Lei ns 10.836, de 2004)
Promoção da Atenção Básica em Saúde

1 7 .2 1 8 ,5

1 7 .1 8 1 ,6

-3 6 ,9

Benefícios ao Servidor

1 3 .5 1 2 ,2

1 3 .7 5 4 ,7

2 4 2 ,5

8 .3 2 6 ,3

8 .4 8 5 ,0

1 5 8 ,7

5 .1 8 5 ,9

5 .2 6 9 ,7

8 3 ,7

7 .2 0 3 ,9

7 .2 1 8 ,0

1 4,1

4 .8 2 7 ,0

4 .8 7 9 ,2

52,2

Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)

4 .1 4 7 ,0

4 . 1 4 7 ,0

0 ,0

Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em

2 .4 8 0 ,0

2 .2 2 8 ,0

- 2 5 2 ,0

1 .5 0 0 ,0

1 .5 0 0 ,0

0 ,0

Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, M ilitares e seus
Dependentes
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, M ilitares e
seus Dependentes
Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica
Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle
de Doenças

Saúde
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica
em Saúde
Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica

1 .4 9 2 ,5

1 .4 9 2 ,5

0 ,0

Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB

1 .3 9 1 ,6

1 .5 9 1 ,6

2 0 0 ,0

Pagamento de indenização às concessionárias de energia elétrica pelos

1 .2 8 5 ,2

1 .2 8 5 ,2

0,0

1 .1 6 9 ,0

1 .2 6 0 ,8

9 1 ,8

1 .0 8 1 ,3

1 .1 7 8 ,9

9 7 ,6

0,0

investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não
depreciados (Lei n^ 12.783, de 11 de janeiro de 2013)
A te ndim ento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de
HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis
Ressarcimento de Recursos Pagos pelas Concessionárias e Permissionárias de
Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica (Lei nS 12.111, de 9 de
dezembro de 2009)
Movim entação de Militares

1 .0 0 3 ,4

1 .0 0 3 ,4

Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica

8 0 0 ,0

8 0 0 ,0

0,0

Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei n? 10.420, de 2002)

4 6 8 ,0

4 6 8 ,0

0,0

Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família

4 6 5 ,7

4 6 5 ,7

0,0

Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da aquisição de medicamentos do

4 5 1 ,1

3 3 5 ,0

-1 1 6 ,1

Manutenção e Suprimento de Fardamento

2 9 2 ,4

2 9 2 ,4

0,0

Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de

2 6 5 ,0

2 6 5 ,0

0,0

9 8 ,6

9 8 ,6

0,0

0,9

0 ,9

0 ,0

2 8 ,0

2 8 ,0

0 ,0

Com ponente Estratégico

Ações de Vigilância Sanitária
Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Política Nacional de Atenção BásicaPNAB)
Transferências à CBC e à FENACLUBES
Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas
no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

5,0

5 ,0

0 ,0

Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação

5,0

4 5 ,1

4 0 ,1

9 9 7 ,0

9 1 0 ,3

-8 6 ,6

1 3 8 .1 3 1 .8

1 3 8 .9 6 4 .7

832,9

FUNPEN

TOTAL
Fonte/Elaboração: SOF/MP
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57.
Poderes Legislativo, Judiciário, MPU e DPU (- R$ 30,1 milhões): a variação nesse item de
despesa se explica pelo rem anejam ento de custeio para pessoal no âm bito da Justiça Eleitoral no valor de
R$ 40,1 milhões, te n d o em vista a solicitação constante do Ofício n^ 4552 GAB-DG, de 4 de setem bro de
2018, além de m o vim e n to da mesma natureza, desta vez no Conselho Nacional do M inistério Público, no
m o n ta n te to ta l de R$ 1.573.895,00 e de rem anejam ento de recursos para benefícios de legislação especial
no âm bito da Justiça Federal, no valor de R$ 524,00. Também foi considerado nesse item o m o n ta n te de
R$ 11,5 milhões, referente à realização de concurso público do M inistério Público da União, com base no
Ofício n^ 2662/2018/SG, de 10 de setembro de 2018, do M in isté rio Público Federal, financiados com
recursos provenientes da arrecadação de tarifa pelo próprio Órgão, cobrada dos candidatos ao certame.
Essa inclusão encontra-se amparada pelos itens 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão n^ 1618/2018 - Tribunal
de Contas da União - TCU - Plenário, de 18 de julho de 2018:
9.2.4. no verificação da observância do lim ite anual de gastos previsto na Ennenda
Constitucional 95/2016,

as despesas com a realização de concursos para

o

p ro vim e nto de cargos públicos decorrentes de vagas não onerosas devem ser
computadas apenas na parcela que exceder a arrecadação com as respectivas taxas
de inscrição;
9.2.5. é possível edita r créditos suplementares ou especiais para fa z e r fre n te às
despesas com a realização de concursos para o provim ento de cargos públicos
decorrentes de vagas não onerosas, lastreados na arrecadação das taxas de inscrição,
que somente poderão ser executados na medida da efetiva arrecadação da receita
que lhe confere lastro;
9.2.6. as disposições contidas nos subitens 9.2.4 e 9.2.5 deste acórdão se aplicam
somente para as despesas necessárias à realização de concursos públicos para o
p ro vim e nto de cargos efetivos, não se aplicando a situações em que outras despesas
sejam eventualmente suportadas p o r taxas ou outras fo rm a s de arrecadação
previstas em lei; e

Vale m encionar que os M inistérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão opuseram
embargos de declaração aos itens acima descritos, ten d o em vista e nte nd im e n to técnico contrário ao
estabelecido pelo TCU. Os embargos foram rejeitados pelo Acórdão n^ 1870/2018 - Tribunal de Contas da
União - TCU - Plenário, de 15 de agosto de 2018, de form a que o citado valor de R$ 11,5 milhões não deve
ser considerado para fins de apuração dos limites de que trata o art. 107 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT, incluído pela Emenda Constitucional n^ 95, de 2016, que instituiu o
Novo Regime Fiscal.
Dessa form a, mesmo m an te n do e nte n d im e n to técnico contrário à decisão emanada pelo TCU, em
respeito à institucionalidade vigente, as Secretarias de Orçamento Federal e do Tesouro Nacional, no
â m b ito de suas competências, tom arão todas as providências cabíveis para encam inham ento e efetivação
da solicitação de crédito

adicional,

bem

como

acom panham ento

de sua execução, à luz dos

procedim entos a tualm ente adotados para cu m p rim e n to do Novo Regime Fiscal, m u ito embora ainda
persistam diversas lacunas interpretativas para a plena operacionalização da decisão do TCU, ta n to no
m o m e n to da programação do orçam ento quanto para sua execução.
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3.4

Estimativa do Resultado do RGPS (LDO-2018, A rt. 56, § 49, Incisos I e IV)

58.

A previsão de arrecadação líquida do RGPS foi reduzida em R$ 1.950,8 milhões em relação

à Avaliação anterior devido à inclusão de dados realizados até agosto de 2018 e parâmetros
macroeconômicos atualizados. A mem ória de cálculo da variação em questão encontra-se no Anexo III
deste relatório.
59.

Em relação às estimativas de receita, apresenta-se seu detalham ento a seguir:

Tabela 8; Receita do RGPS
R$ milhões

ja n /1 8

29.578

3.960

9

-5.525

890

fe v /1 8

29.160

3.126

11

-3.251

888

29.933

m a r/1 8

28.871

2.985

-18

-3.250

867

29.454

28.912

a b r/1 8

29.683

3.261

11

-3.287

3.136

32.805

m a i/1 8

29.655

3.215

9

-3.309

865

30.435

ju n /1 8

29.197

3.235

10

-3.253

1.160

30.350

ju l/1 8

29.514

3.443

44

-3.233

961

30.729

ago/18

30.267

3.407

9

-3.272

920

31.331

s e t/1 8

29.699

3.629

37

-3.524

986

30.826

o u t/1 8

30.433

3.579

9

-3.427

1.025

31.620

n o v /1 8

31.343

3.644

6

-3.511

714

32.195

d e z/1 8

50.848

3.689

10

-3.531

943

51.959

378.247

41.174

145

-42.371

13.354

390.549

TOTAL
Fonte: RFB/MF
Elaboração: STN/MF

60.

Com respeito à estimativa da despesa do RGPS, observou-se aum ento no m ontante de R$

1.178,8 milhões, conform e com entado na seção anterior deste Relatório. 0 detalham ento da despesa do
RGPS consta do quadro a seguir:
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Tabela 9: Despesa do RGPS

R$ milhões

jan/18

42.834

302

230

43.366

fev/18

43.740

440

225

44.405

mar/18

43.880

5.507

194

49.581

abr/18

43.839

869

257

44.965

mai/18

44.329

944

257

45.530

jun/18

43.691

969

204

44.863

jul/18

43.877

1.196

204

45.276

ago/18

48.190

954

204

49.348

set/18

60.027

991

336

61.353
46.482

out/18

45.126

990

366

nov/18

50.266

996

378

51.639

dez/18

64.660

906

564

66.131

574.459

15.064

3.417

592.940

TOTAL

Fonte: SPS/MFe STN/MF
Elaboração: STN/MF

61.

Desse modo, a variação observada nas estimativas, ta n to da arrecadação líquida para o

RGPS, como de sua despesa, redundou em uma piora na projeção do déficit desse Regime, em R$ 772,1
milhões, confo rm e abaixo:
Tabela 10: Déficit do RGPS

R$ milhões
Avaliação 3^ | Avaliação 3^
Discriminação

Bimestre

Bimestre

Diferença

Arrecadação Líquida para o RGPS

392.499,6

390.548,8

(1.950,8)

Benefícios Previdenciários

594.118,8

592.940,1

(1.178,8)

Déficit

201.619,2

202.391,3

772,1

Elaboração: SOF/MP
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3.5

M e m ó ria de Cálculo do Resultado Prim ário das Empresas Estatais Federais (LDO2 0 18 , A rt. 56, § 4 2 , Inciso V)

62.

3.6

0 Anexo IV deste Relatório apresenta essa M em ória de Cálculo.

Resultado Prim ário dos Estados, Distrito Federal e Municípios

63.

Dada a possibilidade, prevista no § 3^, art. 2^ da LDO-2018, de haver, durante a execução

orçam entária de 2018, compensação entre as metas estabelecidas para o Governo Federal e as metas
estimadas para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, comenta-se, a seguir, a situação fiscal atual
desses entes subnacionais. Os valores apresentados são apurados segundo a m etodologia "abaixo da
linha" e incluem as respectivas empresas estatais.
64.

A meta prevista para o resultado prim ário dos Estados e Municípios na LDO-2018 é um

superávit de R$ 1.200 milhões. Até ju lh o os Estados e Municípios registraram superávit prim ário de R$
12.841 milhões, a estimativa para o encerram ento do ano de 2018 é um superávit de R$ 9.700 milhões,
ambos acima, portanto, da meta da LDO para este exercício. Destaca-se, no entanto, que há fatores
incertos que não estão sobre o controle direto do governo central e que podem afetar o resultado
prim á rio desses entes, em especial, o não pagamento de dívidas com a União baseada em decisões
judiciais que podem a um entar a despesa primária dos entes federais no decorrer do ano.
65.

Ressalta-se, ademais, que a despesa primária do governo central já se encontra bem

próxima do te to da despesa estabelecida pelo Novo Regime Fiscal. Com isso, um resultado prim ário dos
estados e municípios acima da meta não abriria espaço para expansão da despesa do governo central.
Assim, 0 eventual excesso de superávit prim ário dos governos subnacionais deverá se traduzir em uma
m elhora do resultado prim ário do setor público.
66.

Vale enfatizar tam bé m que a meta de resultado prim ário do setor público brasileiro para

este exercício fiscal de 2,25% do PIB, ainda é um valor elevado frente a uma dívida pública bruta de 77%
do PIB e um país como o Brasil que uma carga trib u tá ria superior a 32% do PIB, valor este elevado para o
padrão de um país de renda média. Assim, quanto mais rápido o Brasil conseguir reduzir o seu déficit
prim ário por meio de esforço de arrecadação e cortes de despesas como estabelecido pelo NRF, mais
rápido virão os benefícios esperados da consolidação do equilíbrio fiscal.

4

4 .1

DISTRIBUIÇÃO DA VARIAÇÃO
FINANCEIRA

DOS LIMITES DE EMPENHO

E M O V IM E N T A Ç Ã O

Base de Cálculo para a Distribuição da Variação dos Limites entre os Poderes, M P U
e DPU (LD O -2018, A rt. 56,

caput, §§ l e e 2^)

67.
0 art. 9- da LRF estabelece que a lim itação de empenho e movimentação financeira deve
ser efetivada m ediante ato próprio de cada um dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do MPU e
da DPU, nos m ontantes necessários e segundo critérios fixados na LDO vigente.
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68.

A LDO-2018,

por

sua

vez,

determ ina,

em

seu

art.

56,

que

proporcionalm ente à participação de cada Poder no agregado definido nos §§
tam bé m conhecido como "Base Contingenciável"
59.

a limitação

ocorra

e 2^ do mesmo artigo,

É im p o rta n te destacar que o valor a que se chega ao se calcular tal agregado, a cada

avaliação, não tem significado algum nele mesmo. 0 que realm ente im porta nesse agregado é a
participação proporcional do Poder Executivo e dos órgãos orçamentários dos Demais Poderes, DPU e
MPU nesse m ontante, uma vez que é essa a proporção com que as variações dos limites de em penho e
m ovim entação financeira de cada avaliação são distribuídas entre eles.
70.

0 agregado em questão corresponde ao conjunto das despesas discricionárias de todos os

Poderes, MPU e DPU, constantes da LOA-2018, de acordo com o § 4^, art. 6^ da LDO-2018, exclusive as
atividades^ dos Poderes, MPU e DPU nos valores de LOA-2018. Essa exclusão pode se dar parcialmente,
na proporção da frustração da receita primária, líquida de transferências constitucionais e legais, em
relação à mesma estimativa contida no PLOA-2018, caso essa situação seja identificada.
71-

Na presente avaliação, não se verificou estimativa de frustração da receita primária líquida

das transferências, em relação ao PLOA-2018. Desse modo, as atividades dos Demais Poderes, MPU e DPU
são excluídas em sua totalidade.
72.

Por fim , demonstra-se o cálculo atualizado da chamada "Base Contingenciável", abaixo:

Tabela 11: Base Contingenciável Total
R$ 1,00

mT

DESCRIÇÃO
A. Total de Despesas Aprovadas nos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

3.504.921.082.632

B. Total de Despesas Financeiras

1.902.449.323.954

c.

1.462.875.274.296

Total de Despesas Obrigatórias

D- Total de Despesas Primárias Discricionárias (A - B - C)

139.596.484.382

E. Atividades dos Poderes Legislativo e Judiciário e do MPU - Posição LOA 2018

9.088.441.348

F. Base Contingenciável (D -E)_________________________________________________________ 130.508.043.034
F o n te /E la b o ra ç â o : SO F/MP.
(1) Esse m o n ta n te e q ü iv a le ao s o m a t ó r io das d espe sas m a rc a d a s c o m RPs 2, 3, 6 e 7 na LOA, a ju s ta d o s c o n fo r m e os c o n c e ito s c o n s ta n te s
d o § 4S, d o a rt. 6^, da LDO-2018. F o ra m r e m a n e ja d o s R$ 10,0 m ilh õ e s das despesas d is c r ic io n á r ia s p a ra as o b r ig a tó r ia s , um a vez q u e se
t ra ta de despesas q u e c o n s ta m do Anexo I l i d a LD O -2018, p o r ta n to , o b r ig a tó r ia s , m as q u e fo ra m m a rc a d a s in c o rr e ta m e n te na LOA-2018
c o m o d is c r ic io n á r ia s .
(2) A ju s ta d a s p e lo m o n ta n te da f r u s t r a ç ã o das re c e ita s p r im á r ia s líq u id a s de tra n s fe r ê n c ia s , c o n fo r m e A rt. 56, § 2^ da LD O -2018, q u a n d o
éocaso.

= Conforme pág. 39, do Manual Técnico de Orçamento 2018, MTO-2018, as Atividades são o "Instrum en to de programação
utilizado para alcançar o objetivo de um program a, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo
e permanente, das quais resulta um p roduto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. " Na programação
orçamentária as atividades correspondem às ações orçamentárias iniciadas com dígitos pares, exceto zero. 0 MTO-2018
encontra-se
disponível
em:
orcam entarias/arauivos/M TO s/m to atual.pdf/view
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4 .2

Distribuição da Variação dos Limites de Em penho e M o v im e n ta ç ã o Financeira (LDO2018, A rt. 56,

73.

caput, §§

e 22)

Conforme dem onstrado neste relatório, a revisão das estimativas das receitas primárias e

das despesas primárias obrigatórias indicou a possibilidade de ampliação dos limites de empenho e de
m ovim entação financeira, em R$ 8.224,6 milhões. De acordo com os §§

e 2^ do art. 56 da LDO-2018,

tal ampliação distribui-se entre os Poderes, MPU e DPU da seguinte forma:
Tabela 12: Distribuição da variação dos limites de empenho e movimentação financeira indicada na presente avaliação
entre os Poderes, MPU e DPU

R$ 1,00
Poderes, M PU e DPU

Poder Executivo

Base Contingenciável

Participação %

Variação

129.485.021.200

99,22

8.160.134.033

1.023.021.834

0,78

64.470.741

24.517.070

0,02

1.545.063

1.200.240

0,00

75.639

80.600

0,00

5.079

447.775

0,00

28.219

Poderes Legislativo, Judiciário, MPU e DPU
Câmara dos Deputados
Senado Federal
Tribunal de Contas da União
Supremo Tribunal Federai
Superior Tribunal de Justiça
Justiça Federal

27.015.000

0,02

1.702.483

185.804.411

0,14

11.709.377

4.242.940

0,00

267.390

Justiça Eleitoral

194.250.431

0,15

12.241.644

Justiça do Trabalho

Justiça M ilita r da União

470.774.260

0,36

29.668.150

Justiça do D istrito Federal e dos Territórios

17.158.874

0,01

1.081.351

Conselho Nacional de Justiça

44.150.443

0,03

2.782.357

Defensoria Pública da União

0

0,00

0

53.379.790

0,04

3.363.989

0

0,00

0

130.508.043.034

100,0

8.224.604.774

M in istério Público da União
Conselho Nacional do M in istério Público
Total
Fonte/Elaboração: SOF/MP.

74.

Contudo, em função dos limites estabelecidos pela EC 95/2016, não existe espaço para

abertura de créditos adicionais para os Poderes Legislativo, Judiciário, MPU e DPU, uma vez que o PLOA2018 foi elaborado com a compensação prevista nos §§ 7^ e 8^ do art. 107 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, situação mantida na LOA. Assim, a abertura de créditos adicionais para
a um ento da despesa primária discricionária sujeita ao te to dos gastos ficaria restrita ao poder executivo,
confo rm e explicitado na Tabela 17 no m o n ta n te m áximo R$ 4,1 bilhões. 0 espaço fiscal adicional
decorrente do crescimento da projeção da receita poderá ser utilizado para aum ento do resultado
prim ário projetado fre nte à meta da LDO ou como fon te de recursos para despesas fora do te to dos gastos
como, p or exemplo, capitalização de empresas estatais.
75.

Desse modo, novas despesas orçamentárias, no âm bito Poderes Legislativo, Judiciário,

MPU e DPU, independentem ente do crescimento da arrecadação, só poderão ser incorporadas no
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orça m en to deste ano por meio do cancelamento de outras despesas já aprovadas na LOA 2018. Exceto
pelos já mencionados efeitos decorrentes dos Acórdãos n - 1.618 e 1.870/2018, TCU-Plenário.
76.

0 NRF e os limites para expansão da despesa primária, portanto, já estão exercendo uma

pressão para o controle do crescimento do gasto público. Um ponto im p o rta n te para o ajuste fiscal
baseado, prepo nd e ra nte m e nte , no lado da despesa, o que se buscou com a aprovação do Novo Regime
Fiscal por m eio da EC 95/2016.

4 .3

Emendas Parlam entares Individuais e de Bancada (CF, A rt. 165, §§ 9^, 11 e 17, art.
111 do ADCT e LDO-2018, arts. 59 a 65)

77.

Conforme o art. 111 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição

Federal, as Emendas Individuais - El corresponderão ao m o n ta n te de execução obrigatória para o
exercício de 2017 corrigidos pelo IPCA, nos moldes do inciso II do § 1- do art. 107 do ADCT, sendo a
m etade desse percentual destinada a "Ações e Serviços Públicos de Saúde" - ASPS.
78.

0

m o n ta n te

de

execução

obrigatória

para

o

exercício

de

2017

foi

R$ 8.519,1 milhões, que corrigido pelo IPCA de 3,00%, totaliza R$ 8.774,7 milhões.
Tabela 13: Emendas Individuais 2018 - LOA x Execução Obrigatória antes das limitações de empenho

R$ 1,00

TOTAL

8.519.154.894

8.774.729.541

8.773.929.275

Fonte/Elaboração: SOF/MP.

79.

Considerando esses dados, os valores das El aprovados na LOA-2018 comparados aos

valores de execução obrigatória dessas emendas, abertos por Poder, MPU e DPU, estão abaixo
demonstrados:
Tabela 14: Emendas Individuais 2018 por Poder, MPU e DPU

R$ 1,00

Legislativo

0

0

5.170.000

5.170.472

MPU

0

0

DPU

0

0

Executivo

8.768.759,275

8.769.559.069

TOTAL

8.773.929.275

8.774.729.541

Judiciário

Fonte/Elaboração: SOF/MP.
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80.

Conforme o § 17 do art. 166 da Constituição Federal, se fo r verificado que a reestimativa

da receita e da despesa poderá resultar no não c u m p rim e n to da meta de resultado fiscal estabelecida na
lei de diretrizes orçamentárias, o m o n ta n te previsto poderá ser reduzido em até a mesma proporção da
limitação incidente sobre o conjunto das despesas relativas às alíneas "b", "c", "d " e "e", inciso II, § 49,
art. 69 da LDO-2018, que são aquelas marcadas com os identificadores de resultado prim ário (RP) 2, 3, 6
e 7, ta n to no PLOA como na LOA-2018. A efetivação dessa lim itação se dará por meio da publicação dos
atos próprios dos Poderes, MPU e DPU previstos no caput do art. 99 da LRF. Procedimentos análogos são
realizados no caso de ampliação.
81.

Tendo em vista o resultado da presente avaliação, que não indica contingenciamento, as

emendas individuais estão liberadas para execução no mesmo m o n ta n te aprovado na LOA 2018.
82.

A LDO-2018 traz tam bém , em seu art. 65, a obrigatoriedade de execução de programações

incluídas ou acrescidas por emendas de bancada estadual, constantes da Seção I do Anexo VII e aprovadas
na LOA 2018, em valor igual ao m ontante de execução obrigatórias dessas emendas em 2017, corrigido
de acordo com o inciso II do § 19 do art. 107 do ADCT, analogamente às El.
83.

As Emendas de Bancada tam bém se sujeitam à mesma regra de limitação de em penho das

El, ou seja, podem ser reduzidas em até a mesma proporção da lim itação incidente sobre o conjunto das
despesas discricionárias. De form a análoga para o caso de ampliação.
84.

Feitos esses cálculos para as emendas de bancada, obtém-se o resultado abaixo:

Tabela 15; Emendas de Bancada de execução obrigatória

R$ 1,00

Executivo

4.259.577.447

4.387.364.770

3.071.155.338

Fonte/Elaboração: SOF/MP.

85.

De form a similar ao ocorrido com as emendas individuais, as emendas de bancada estão

liberadas para execução no mesmo m ontante aprovado na LOA 2018, R$ 3,1 bilhões.

5

EM ENDA CONSTITUCIONAL

m 95, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 - N OVO REGIME

FISCAL
Demonstração da compatibilidade dos créditos adicionais abertos com o teto estabelecido pelo Novo
Regime Fiscal
86.

0 art. 49 da LOA-2018, § 29 determ ina que em observância aos limites de despesa primária

autorizados, a que se refere o § 19 deste artigo, a abertura de créditos suplementares para o a te ndim ento
de despesas primárias à conta de fontes financeiras só será possível mediante o cancelamento de
despesas primárias em valor correspondente, o qual deverá ser dem onstrado em anexo específico, sem
prejuízo das demais condições estabelecidas neste artigo.
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87.

0 dem onstrativo da compatibilidade dos créditos publicados, até o m om ento, com o te to

de gastos estabelecido pela EC 95 segue abaixo:
Tabela 16; Demonstrativo compatibilidade dos créditos publicados com a EC 95/16
R$ 1,00
Sujeitos àE C 95
Supiem en tação
S u p le m e n ta r

P o rta ria /A to /R e s o lu ç ã o

221

S u p le m e n ta r

P o rta ria /A to /R e s o lu ç ã o

S u p le m e n ta r

P o rta ria /A to /R e s o lu ç ã o

S u p le m e n ta r

Não-Sujeítos à EC95

C ancelam ento

1 7/07/2018

471.571.732

471.571.732

222

17/07/2018

16.249.689

16.249.689

231

2 0/07/2018

8.014.227

8.014.227

P o rta ria /A to /R e s olução

242

06/08 /2 0 1 8

1.587.603.882

1.587.603.882

S u p le m e n ta r

P o rta ria /A to /R e s o lu ç ã o

246

09/08 /2 0 1 8

192.673.871

192.673.871

S u p le m e n ta r

P o rta ria /A to /R e s o lu ç ã o

245

08 /08/2018

S u p le m e n ta r

P o rta ria /A to /R e s o lu ç ã o

249

14/08/2018

67.666.548

67.666.548

S u p le m e n ta r

P o rta ria /A to /R e s o lu ç ã o

252

17/08/2018

27.443.867

27.443.867

S u p le m e n ta r

P o rta ria /A to /R e s o lu ç â o

253

1 7/08/2018

66.600.000

66.600.000

S u p le m e n ta r

P o rta rla /A to /R e s o lu ç à o

261

2 4/08/2018

16.498.015

16.498.015

S u p le m e n ta r

P o rta ria /A to /R e s o lu ç ã o

262

2 7/08/2018

21.428.087

21.428.087

S u p le m e n ta r

P o rta ria /A to /R e s o lu ç ã o

284

13/09/2018

311.477.575

311.477.575

S u p le m e n ta r

D e creto

9.464

09/08 /2 0 1 8

25.963.014

25.963.014

S u p le m e n ta r

Lei

13.698

01/08 /2 0 1 8

892.695.079

892.695.079

S u p le m e n ta r

Lei

13.705

1 3/08/2018

92.216.527

92.216.527

S u p le m e n ta r

Lei

13.706

1 3/08/2018

15.475.091

15.475.091

3.813.577.204

3.813.577.204

TOTAL

Suplem entação

C ancelam ento

4.399,069.062

4.399.069,062

100 . 000.000

100 . 000.000

285.000.000

4.784.069.062

4.499.069.062

F o n te /E la b o ra ç ã o : SOF/MP
N o ta : C réd itos p u b lic a d o s e ntre 1 7 /0 7 /2 0 1 8 e 1 7 /0 9 /2 0 1 8 .

88.

Pela observação da tabela acima conclui-se que os limites de que trata o art. 107 do ADCT,

incluído pela Emenda Constitucional n^ 95, de 2016 - EC 95, que instituiu o Novo Regime Fiscal - NRF,
estão em conform idade com a LOA 2018.
89.

Vale ainda salientar que os Poderes Legislativo, Judiciário, o MPU e a DPU exercem seus

próprios controles na abertura de créditos adicionais, de tal form a a cum prirem os limites estabelecidos
pela EC n^ 95. Assim sendo, poderão elaborar atos ou dem onstrativos próprios para evidenciar a gestão
orçamentária compatível com os teto s individualizados pelo Novo Regime Fiscal.
Demonstração da compatibilidade do resultado desta avaliação com o teto estabelecido pelo Novo
Regime Fiscal - NRF
90.

A LOA 2018 foi aprovada respeitando o lim ite estabelecido no Novo Regime Fiscal de R$

1.347,9 bilhões. Contudo, te n d o em vista as reestimativas apresentadas no presente relatório, em relação
a determinadas despesas primárias obrigatórias que estão submetidas ao citado lim ite, o Poder Executivo
o p o rtu n a m e n te tom ará as providências necessárias para adequação orçamentária de tal form a que as
dotações autorizadas permaneçam compatíveis com o Novo Regime Fiscal, caso necessário, em
c u m p rim e n to aos §§ 4^ e 5^ do art. 107 do ADCT:

"§ 4^ As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos
lim ites de que tra ta este artigo não poderão exceder os valores máximos
demonstrados nos termos do § 3^ deste artigo.
§ 5^ é vedada a abertura de crédito suplem entar ou especial que amplie o m onta n te
to ta l autorizado de despesa prim á ria sujeita aos limites de que tra ta este a rtig o ."
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Tabela 17: Despesas Primárias do Governo Central incluídas na base de cálculo da EC 95/2016
R$ milhões

Discriminação

1. T O T A L DE DESPESAS P R IM Á R IA S ( in c lu s iv e T r a n s f. P o r R e p a r tiç ã o d e

1 .6 1 7 .5 8 5 ,5

1 .6 1 5 .4 6 0 ,4

1 .6 2 0 .3 7 4 ,8

1 .6 2 3 .3 5 8 ,1

1 .6 4 1 .1 8 0 ,5

1 .6 3 6 .7 6 1 ,8

2 6 9 .7 1 0 ,3

2 7 0 .4 7 3 ,3

2 7 2 .9 2 6 ,0

2 7 5 .9 4 8 ,9

2 9 3 .2 9 9 ,8

2 9 3 .0 0 5 ,3

235.180,5

235.075,2

237.265,0

239,034.7

13.516,7
1.331,7

13.514,6
1.331,7

13,515,7
1.356.7

247.790,9
13.519,8

247.480.0

13,517,6
1.331.7
14.054,3
5.626.1

13.731.4
5.626,1

13.800,8
5.626,1

13.814,7
5.639,3

13,814,7
4.650,0

13,814,7
12.167.7
11,5
1 .3 4 3 .7 5 6 ,5
1.327.981,2

R e c e ita )
II. DESPESAS P R IM Á R IA S N Ã O SUJEITAS A LIM ITE S ( a r t . 1 0 7 , § 6S ,da EC
9 5 /2 0 1 6 )
Transf. Por Repartição de Receita
FCDF
Pleitos Eleitorais
Complementaçâo ao FUNDEB
Aumento de Capital em Estatais
Créditos Extraordinários
Realização Concursos M PU ( Acórdãos TCU n®s 1.618 e 1.870/2018-Plenário)
III. DESPESAS P R IM Á R IA S SUJEITAS A LIM ITE S [ 1 - II ]
Despesas Primárias
Pessoal
Orçamentário
(■) Float

Subsídios, Subvenções e Proagro
Orçamentário
(■) Float
Demais
Demais Operações que afe tam o re s u lta d o p rim á rio

1,356,7

0.0

1.192,1

1.387,7

2,587,7

12.167,7

1 .3 4 7 .8 7 5 ,2
1.331.516,0

1 .3 4 4 .9 8 7 ,1
1.330.358,7

1 .3 4 7 .4 4 8 ,8
1.331.388,2

1 .3 4 7 .4 0 9 ,2
1.330.830,0

1 .3 4 7 .8 8 0 ,7
1.331,846,4

13.524,6
1.356,7
4.650,0

284.758,7

290.393,7

290,393,7

290.243,7

289,948,0

288,490,3

285.68 4,7

2 91.319,6

2 91.319,6

2 91.169,6

290.873,9

2 89.416,3

926,0

926,0

926,0

926,0

926,0

926,0

18.921,9
18.921.9

20.826,6
20,826.6

20,807,0
20.982,8

19,607,3
20,340,0

18,508,8
19,123.5

17,452,6
18.961,4

0,0

0,0

175,8

732,6

614,7

1.508,8

1.027.835,4
16.359,1

1.019.138,5
14,628,4

1.020.187,6
16,060,6

1,020.979,0
16,579,3

1.023.389,6
16,034,3

1.022.038,3
15.775,3

881,0

881 ,0

881,0

881,0

881,0

881,0

Subsídios aos f u n d o s constitucionais

8.771,0

8.521,1

8.534,2

8.331,0

8.109,6

8.200,5

Operações Net Lending

1.424,2

1.424,2

1.424,2

1.990,8

2.075,0

1.75 7,1

Fabricação de cédulas e moedas

Impacto prim ário das operações d o FIES

IV. LIMITE EC 95 [ 2017 x 1,03 ]

V. ESTIMATIVA AN U A L DE EXCESSO ( + ) / NECESSIDADE DE AJUSTE ( - ) CONFORME

5.282,9

3.802,0

5.221,2

5.376,5

4.958,6

4.936,8

1.347.880,7

1.347.880,7

1.347.880,7

1.347.880,7

1.347.880,7

1.347.880,7

5,5

2.893,6

431,8

471,4

0,0

4.124,1

AVALIAÇÃO BIMESTRAL DE QUETRATA ART. 9S DA IRF [ IV - III ]_________________________________________________________________________________________________________
E la bo ra ção : SOF/MP.

91.

Com base nas atualizações constantes neste relatório, conclui-se que a projeção atual das

despesas primárias está R$ 4.124,1 milhões abaixo do t e to de gastos das despesas primárias. Im portante
m encionar que a execução orçamentária e financeira do exercício deve compatibilizar as restrições
impostas pela a regra do resultado primário, conform e disposto no art. 92 da Lei Com plem entar no 101,
de 4 de maio de 2000, Anexo de Metas Fiscais da LDO e pela "regra do t e to da despesa" constante do art.
107 do ADCT, incluído pela EC 95.
92.

Ao longo do exercício de 2018, uma eventual margem na regra do resultado primário,

oriunda do aum ento de realizações ou reestimativas das receitas, poderá não implicar necessariamente
a expansão dos limites de execução das despesas primárias, uma vez que o tota l está limitado ao valor de
R$ 1.347.880,7 milhões pela "regra do te to da despesa" (ressalvados os § 6^ e § 11 do art. 107 do ADCT).
93.

Na presente Avaliação cabe destacar a inclusão da solicitação de crédito adicional no valor

de R$ 11,5 milhões para realização de concurso público pelo M inistério Público da União, com recursos
da tarifa de inscrição, conform e mencionado no § 57 da Seção 3.3 Análise das Estimativas das Despesas
Primárias (LDO-2018, art. 56, § 4^, Inciso III), com amparo no Acórdão n^ 1618/2018 - Tribunal de Contas
da União - TCU - Plenário, de 18 de ju lh o de 2018, itens 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.6:
9.2.4. na verificação da observância do lim ite anual de gastos previsto na Ennenda
Constitucional 95/2016,

as despesas com a realização de concursos para o

p ro vim e nto de cargos públicos decorrentes de vagos não onerosas devem ser
computadas apenas na parcela que exceder a arrecadação com as respectivas taxas
de inscrição;
9.2.5. é possível edita r créditos suplementares ou especiais para fa ze r fre n te às
despesas com o realização de concursos para o provim ento de cargos públicos
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decorrentes de vagas não onerosas, lastreados na arrecadação das taxas de inscrição,
que sonnente poderão ser executados na medida da efetiva arrecadação da receita
que lhe confere lastro;
9.2.6. as disposições contidas nos subitens 9.2.4 e 9.2.5 deste acórdão se aplicann
sonnente para as despesas necessários à realização de concursos públicos para o
p rovim ento de cargos efetivos, não se aplicando a situações em que outras despesas
sejam eventualm ente suportadas p o r taxas ou outras fo rm a s de arrecadação
previstas em lei; e
94.

Vale m encionar que os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e

Gestão opuseram embargos de declaração aos itens acima descritos, te n d o em vista e ntendim ento
técnico contrário ao estabelecido pelo TCU. Os embargos foram rejeitados pelo Acórdão n^ 1870/2018 Tribunal de Contas da União - TCU - Plenário, de 15 de agosto de 2018, de form a que o citado valor de R$
11,5 milhões relativo ao crédito mencionado não deve ser considerado para fins de apuração dos limites
de que trata o art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais T ra n sitórias-A D C T , incluído pela Emenda
Constitucional n^95, de 2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal.
95.

Dessa form a, mesmo m an te n do e nte nd im e n to técnico contrário à decisão emanada pelo

TCU, em respeito à institucionalidade vigente, as Secretarias de O rçamento Federal e do Tesouro
Nacional, no âm bito de suas competências, tom arão todas as providências cabíveis para encam inham ento
e efetivação da solicitação de crédito adicional, bem como acom panham ento de sua execução, à luz dos
procedim entos atualm ente adotados para cu m p rim e n to do Novo Regime Fiscal, m u ito embora ainda
persistam diversas lacunas interpretativas para a plena operacionalização da decisão do TCU, ta n to no
m o m e n to da programação do orçam ento quanto para sua execução.

6

ADEQUAÇÃO DAS FONTES PARA C U M PR IM E N TO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART.
167, INCISO III (REGRA DE OURO) E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ART. 42
(ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)

96.

A Constituição Federal no seu Art. 167, inciso III, estabeleceu a chamada "regra de ouro"

que veda "o realização de operações de créditos que excedam o m o n ta n te das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com fin alida d e precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo p o r m aioria absoluta". A Regra de Ouro repercute na programação
financeira do governo por meio da gestão das disponibilidades para financiam ento das despesas.
97.

A regra de ouro não chegou a ser restrição à execução da política fiscal do Governo Central

até o exercício 2015, uma vez que a apuração de resultados primários positivos até o ano de 2013
resultava na m aior disponibilidade de fontes de receitas primárias para financiar as despesas correntes,
não necessitando, dessa form a, a realização e alocação de receitas de operações de crédito para este fim.
Esse quadro foi alterado com deterioração das condições fiscais do Governo Central a p artir do exercício
de 2014. Em 2016 e em 2017, os retornos dos títulos públicos transferidos pelo Tesouro Nacional ao
BNDES no m o n ta n te de R$ 100 bilhões e R$ 50 bilhões, respectivamente, contribuíram para o
equacionam ento dessa regra ao final do exercício.
98.

Para o exercício de 2018, após a efetivação de diversas medidas, estima-se uma suficiência

para o cu m p rim e n to da regra de ouro em R$ 0,6 bilhões. Para o ano de 2019, a estimativa de insuficiência
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da margem da regra de ouro está em R$ 260,5 bilhões, mas pode reduzir para R$ 91,2 bilhões® em função
da utilização dos recursos advindos do resultado positivo do Banco Central. Ressalte-se, no entanto, que
dada a redação da LDO de 2019, o valor de despesa de R$ 258,2 bilhões ficou condicionado a aprovação
de crédito suplem entar in de p endentem ente da insuficiência da margem da regra de ouro de 2019. Assim,
apesar da na prática o resultado positivo do BACEN do prim eiro semestre de 2018 reduzir a margem de
insuficiência da regra de ouro, em 2019, o governo ainda precisará por força da LDO aprovar R$ 258,2
bilhões de crédito suplementar.
Tabela 18: Suficiência da Regra de Ouro (Despesa de Capital - Receitas de Operações de Créditos) - R$ Bilhões - A preços
correntes

2018

Discriminação

2019

Cenário
Anterior*

Cenário
Atual**

Diferença

866,8

879,8

13,0

749,4

In vestim en to s

31,7

33,6

1,9

32,7

Inversões Financeiras

69,4

69,3

71,6

765,7

776,9

-0,1
11,2

645,1

965,2

879,2

-86,1

1.009,9

915,9

885,8

-30,1

867,2

-49,4

6,6

56,0

-142,7

-98,4

0,6

99,1

-260,5

Despesas de Capital (1)

A m ortizações
Receitas de Operações de C rédito Consideradas (II = a - b)
Receitas de Operações de C rédito do Exercício (a)
Variação da Subconta da Dívida (b)
M arge m da Regra de O uro (111 = 1-11)

Resultado do Banco Central - Fonte 152 (IV)

169,3

M arge m da Regra de O uro (V = III + IV)

-91,2

* 0 cenário a n te rio r foi d ivulgado no Relatório de Avaliação das Receitas e Despesas Primárias do 3? Bim estre de 2018.
* * A projeção atual considera vários eventos já o corridos em 2018 c om o o pagam ento antecipado de R$ 130 bilhões do BNDES e outras.
Fonte: Tesouro Nacional.

99.

Diversos fatores afetaram as projeções das rubricas que com põem a projeção da margem

da regra de ouro para 2018, em relação ao cenário divulgado a n te rio rm e n te no Relatório de Avaliação
das Receitas e Despesas Primárias do 3^ Bimestre de 2018. Destacamos as seguintes mudanças:
•

Recebimento de R$ 70 bilhões do BNDES a títu lo deantecipação
de crédito, de R$ 13,1 bilhões de recursos de concessões

de re torno de operações

epermissões

e de R$ 4,4 de

recursos do PESA^. Tais recursos foram utilizados para o pagamento de dívida, e, assim,
reduziram a utilização de recursos de emissão, ocasionando uma melhora na variação da
subconta da dívida (melhora essa compensada em parte principalm ente pelo destacado a
seguir);
•

Redução da expectativa de receitas de operações de crédito do exercício no valor de R$
30,1 bilhões em decorrências do cancelamento de leilões de venda de títulos pelo Tesouro
Nacional ao longo dos últim os meses. Essa mudança é neutra para o balanço da regra de

® Parte dos recursos advindos do resultado positivo do Banco Central pode ser utilizado ainda em 2018 para que se obtenha
uma margem maior que possa acomodar eventuais frustrações em relação ao cenário básico. Nesse caso, o valor disponível
para ser utilizado em 2019, bem como o impacto na redução da insuficiência, seria proporcionalm ente menor.
^ Em 06/2001 o TN adquiriu, com a emissão de LFT, parte da carteira dos contratos de renegociação do Banco do Brasil no
âm bito do PESA. Essa carteira tinha como garantia do principal títulos CTN com vencim ento a p artir de 05/2018. Em 2018 o TN
iniciou o pagamento destes CTN com a devida transferência dos valores para o BB. Entretanto, como o credor do principal da
dívida é o TN, aquele Banco passou a devolver os referidos valores para o TN, sendo estes considerados retorno de operação
de crédito.
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ouro porque a variação da subconta da dívida é impactada negativamente na mesma
magnitude;
•

A u m e n to no valor da previsão de amortizações da dívida em R$ 11,2 bilhões, em
decorrência principalm ente da projeção do IGPM, indexador que corrige o principal da
dívida (classificado como despesa de capital), e de ajustes na estratégia de gestão da
dívida;

•
100.

M elhora na previsão dos investim entos no m o n ta n te de R$ 1,9 bilhão.
0 cenário de suficiência na margem para cu m p rim e n to da regra de ouro foi alcançado

pelas medidas a seguir, que buscavam evitar que essa norma im ponha contingenciam ento às despesas
públicas por falta de fontes para o seu financiamento.
Tabela 19: Medidas de equacionamento da margem da Regra de Ouro - R$ Bilhões - A preços correntes

BNDES - pagamento antecipado

130,0

Fundo Soberano (FSB)

27,5

Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND)

17,4

Fistel

6,7

Recursos de concessões e permissões*

13,1

PESA

4,4

* Concessões e Permissões: realocação orça m e n tária de recursos já
disponíveis na fo n te 129. Fonte: Tesouro Nacional.

101.

Em decorrência das incertezas relacionadas ao processo de projeção, existem ainda

medidas em curso que devam ser capazes de gerar uma margem positiva m aior para a regra de ouro, de
form a a acom odar eventuais frustrações em relação ao cenário básico. Uma delas seria a utilização parcial
do Resultado do Banco Central. Tal margem de segurança é im p o rtan te medida prudencial no
acom panham ento da regra de ouro, podendo ser utilizada ou não.
102.

Vale destacar que a adoção de medidas para liberar fontes existentes que estão

indisponíveis no caixa, principalm ente devido a vinculações, pode criar meios para a execução de
despesas orçamentárias que, de outra forma, teriam que ser financiadas por meio da emissão de dívida,
com impacto negativo na regra de ouro.
103.

Para o ano de 2019, algumas medidas ainda podem ajudar a equacionar a estimativa de

insuficiência da margem da regra de ouro, a exemplo das seguintes: (i) concessões ainda não consideradas
nas projeções fiscais, em particular as relacionadas ao setor de petróleo e gás; (ii) liberação de fontes
vinculadas a restos a pagar (RAP) em decorrência da nova metodologia para os RAPs (Decreto 9.428, de
28 de ju n h o de 2018), tra ta d o a seguir; (iii) elevação das receitas financeiras em função da antecipação,
em 20 anos, do cronograma de pagamento da dívida remanescente do BNDES com o governo federal; e
(iv) otimização da alocação de fontes orçamentárias e desvinculação de recursos para reduzir a
necessidade da utilização das fontes da dívida pública para pagamento de outras despesas que não sejam
inerentes à administração da dívida.
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104.

Há

ainda,

no

ordenam ento

jurídico

brasileiro,

o u tro

dispositivo

que

tra ta

do

gerenciam ento de disponibilidades. Trata-se do art. 42 da LRF, que veda ao "titu la r de Poder ou órgão
referido no art. 20, nos últim os dois quadrimestres do seu mandato, co ntra ir obrigação de despesa que
não possa ser cumprida integralm ente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito".
105.

Até 2017, a apuração e demonstração do c u m p rim e n to do art. 42 da LRF pelo Governo

Federal vinha sendo feita quadrim estralm ente no anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do Poder
Executivo Federal - RGF, intitulado "DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A
PAGAR". A p artir de 2018, com o in tu ito de m o n ito ra r de form a mais tempestiva a situação das
disponibilidades de caixa sob a ótica do art. 42, a Secretaria do Tesouro Nacional passou a publicar
m ensalm ente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária -

RREO uma tabela, intitulada

"DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE E FLUXO".
106.

Apesar da m aior tem pestividade no m o n ito ra m e n to do art. 42 da LRF trazida pela tabela

no RREO, 0 citado dem onstrativo não fornece informação suficiente para que a Administração Federal
seja capaz de m o n ito ra r e se antecipar a um possível descum prim ento do art. 42 da LRF. Isto ocorre
porque o dem on stra tivo contábil citado representa a situação da suficiência de caixa no m o m e n to de sua
apuração, não estimando a situação ao final do exercício corrente.
107.

Para ser capaz de, em harmonia com o art. 1°, parágrafo 1°, da LRF, prevenir riscos e corrigir

desvios referentes ao descum prim ento do art. 42, o Governo Federal necessita de uma m etodologia de
projeção que to rn e possível prever a situação ao final de cada exercício da disponibilidade financeira e
das obrigações contraídas e não pagas, observadas suas vinculações, conform e estrutura atual do
supramencionado dem onstrativo.
108.

Nesse sentido, a Secretaria do Tesouro Nacional desenvolveu internam ente metodologia

de estimativa adaptada ao Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa, de modo a p e rm itir avaliação
gerencial da situação esperada das disponibilidades ao final do exercício corrente, conform e Nota Técnica
SEI n^ 41/2018/GEPLA/COFIN/SUGEF/STN-MF. Assim, considerando os dados disponíveis até o mês de
agosto e as previsões para os demais meses compatíveis com este Relatório de Avaliação, realizadas de
acordo com a m etodologia supracitada, o disposto no art. 42 da LRF deve ser cumprido com margem de
R$ 46,7 bilhões nas FONTES NÃO VINCULADAS/ORDINÁRIAS.
109.

Além disso, cumpre destacar a edição pelo Poder Executivo Federal do Decreto n^ 9.428,

de 2 8 /0 6/2 01 8 , que dispõe sobre despesas inscritas em restos a pagar não processados, o qual contempla
im p o rta n te medida passível de aplicação ainda no exercício de 2018, por meio da qual os empenhos a
serem inscritos e reinscritos em restos a pagar a cada exercício financeiro podem te r seus limites
estabelecidos pelo M in istro da Fazenda. Esse decreto representa um avanço no controle do estoque de
RAP, que apresenta uma trajetória crescente desde 2008. As regras que vigoraram até o início de ju nho
de 2018 dificultavam o controle do crescimento do saldo de RAP.
110.

Com a publicação do Decreto 9.428/2018, a sistemática de inscrição, bloqueio e

cancelamento de restos a pagar, disciplinada pelo Decreto 93.872/86, muda, especialmente com relação
a três pontos principais:
1.

As únicas exceções à regra de bloqueio para os RAPs não processados que não foram liquidados
depois de um ano e meio de sua inscrição passam a ser os gastos com saúde e emendas individuais
impositivas. Até então entravam nessa exceção as despesas empenhadas do PAC e do M inistério
da Educação (§ 3° Art. 68 modificado pelo Art. l° d o Decreto 9.428).
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2.

Cancelamento automático, ao final do exercício financeiro subsequente ao do bloqueio, de RAP
não processados que forem desbloqueados, mas que não liquidados nesse período. Até então,
não existia uma regra de cancelamento de RAP não processados que foram bloqueados e,
posteriorm ente, desbloqueados pelos ministérios setoriais. A p artir do Decreto nS 9.428/2018, se
houver desbloqueio de RAP não processado, mas não houver liquidação em até um ano e meio
após o seu bloqueio, eles serão a utom aticam ente cancelados (§ 7^ Art. 68 m odificado pelo Art.
do Decreto 9.428). Por exemplo, em meados de ju n h o de 2018, o saldo de RAP não processados
era de R$ 78,4 bilhões, dos quais R$ 42,7 bilhões eram de RAP não processados (empenhos) dos
orçamentos de 2007 a 2016 que não haviam sido ainda liquidados. Desse total, o que não for
liquidado até o final de 2019 deverá ser autom aticam ente cancelado, o que hoje significaria um
cancelamento potencial de até R$ 33 bilhões de RAP no final de 2019.

3.

0 M inistro da Fazenda passa a te r a competência de lim itar a inscrição de Restos a Pagar de todos
os ministérios setoriais. 0 objetivo dessa decisão é controlar não apenas o saldo de RAP, mas
tam bé m ser um in strum ento de gestão de caixa para o cu m p rim e n to do art. 42 da LRF, que
estabelece que o saldo de RAP no té rm in o de um m andato deve ser compatível com o caixa que o
governo deixa para o seu pagamento (Art. 68-A modificado pelo Art. 1^ do Decreto 9.428).
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ANEXO I - Parâm etros (LDO-2018, art. 56, § 4^, Inciso II)
Fonte: Secretaria de Política Econômica do M inistério da Fazenda -S P E /M F

P a r â m e t r o s M a c ro c c o n ô m ic o s

A no

lO-set-18

P IB
V a r.% Nom

V a r. % Real

2017

4,8

1,0

2018

4,9

1,6

A t iv id a d e In d u s tria l (V a r. % M é d ia )
A no

T ran sfo rm a ção (P ro d .)

Bebidas (P ro d .)

F u m o (V endas In te r n a s )

V eíc ulos (V en d s. In t . A te .)

Preço

Q le .

Preço

Q te .

Preço

Q te .

Preço

Q te .

2017

1,8

2,2

4,3

0,6

-2 ,9

-7,7

4,3

12.3

2018

8.0

3.5

2,1

4.7

2,6

-8.0

3,3

10,6

Ano

M a s s a Salarial
N o m in al

R eal

2017

3 ,0

-0,4

2018

3.1

-0.4

A no

I P C A (V a r . % )

I N P C (V a r. % )

I G P - D l (V a r. % )

M é d ia

A cu m .

M é d ia

A cu m .

M é d ia

A cu m .

2017

3,4

2,9

3,0

2,1

1,0

-0.4

2018

3.7

4.1

3.0

4.1

5.7

8.3

P reço M é d i o P e tró le o

Im p o rta ç ã o s e m C o m b u s tív e l

Ano

II s s / b

USS milh ões

20 17

5 5 ,3

1 3 3 .1 7 4

2018

74,2

169.307

C âm bio RSA.ISS ( M é d ia )

T a x a O v e r S E L I C % a.a.

A plic. Fin . M é d i a

TJLP
% a.a

A no

A c u m . Ano

RS milhões

Acum. Ano

2017

3,2

9.9

4 .9 9 2 .6 1 4

7,0

2018

3.7

6.5

5.310 853

6.6

A no

G a s o l i n a A - 7 5 % <Lis v e n d as ilc g a .s o iin a C

Ó le o D ie sel

( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 m>)

(l.ÜÜU.UOO m ’ )

A no
M c tiia D i á r i a

Ano

M c (fu D iá ria

Ano

2017

8 8 .2 9 9

na

1 5 0 .0 6 1

5 4 J?

2018

79.135

28.9

152.344

55.6
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Produção Industrial
In dústria - Transform ação
Período

Produção

Preços

Indústria - Bebidas_________

Faturair»ento

Produção

Preços

Faturamento

Fumo_______________
Vendas

Preços

Faturamento

Veículos_____________
Vendas

Preços

Faturainento

Física_________________________________ Domésticas_______________________________ Internas________________________

Física
ja n /1 7

74,80

327,93

305,25

93,30

319,20

437,84

39,80

361,92

139,41

130.408

190,41

fev/17

73,60

327,80

300,23

86,80

318,12

405,97

36,30

361,25

126,92

121.302

190,76

211,85

m a r /l 7

83,70

325,67

339,22

92,40

319,72

434,33

40,53

361,71

141,90

168.249

190,01

292,68

abr/17

77,20

324,38

311,63

76,60

319,10

359,37

37,27

362,18

130,66

139.362

190,46

243,01

m ai/17

88,50

325,52

358,50

84,50

319,87

397,38

37,10

362,21

130,06

174.445

190,52

304,28

227,33

ju n /1 7

86,70

323,47

349,01

82,00

314,65

379,33

35,69

367,70

127,03

174.409

190,69

304,49

ju l/ 1 7

90,70

320,66

361,93

84,20

313,28

387,81

36,53

368,10

130,15

164.047

191,05

286,94

ago/17

95,80

321,05

382,75

91,60

313,23

421,82

38,57

367,69

137,26

193.060

191,43

338,35

set/17

91,80

324,10

370,25

96,60

323,86

459,95

37,08

367,51

131,90

178.898

191,72

314,02

out/17

94,00

326,68

382,15

104,50

327,79

503,60

39,78

360,30

138,74

181.921

192,50

320,63

nov/17

89,30

331,59

368,49

104,30

330,86

507,35

37,19

360,56

129,78

182.634

192,82

322,42

dez/17

78,20

333,21

324,26

108,50

330,64

527,43

41,93

360,88

146,47

186.859

192,82

329,88

102,30

331,43

498,48

36,69

362,03

128,55

160.277

195,03

286,18

196,00

248,55

ja n /1 8

79,90

335,59

333,68

fev/18

76,00

334,99

316,83

88,60

327,35

426,40

33,45

361,67

117,10

138.510

m ar/1 8

85,00

336,64

356,09

87,80

328,71

424,31

37,34

363,72

131,45

182.935

196,24

328,66

a b r/1 8

85,30

340,81

361,77

85,40

328,23

412,11

34,33

365,80

121,53

190.522

196,45

342,67

m ai/18

81,60

348,77

354,17

72,00

325,76

344,83

34,16

368,21

121,72

175.634

196,69

316,28

ju n /1 8

89,80

355,66

397,45

93,10

326,24

446,55

32,85

371,84

118,22

175.796

196,70

316,58

ju i/ 1 8

94,30

359,22

421,55

94,70

324,58

451,90

33,61

374,25

121,75

190.151

197,55

343,92

ago/18

99,30

360,54

445,54

97,31

324,49

464,24

35,47

376,64

129,32

218,208

197,93

395,42

set/18

95,53

361,91

430,26

103,13

325,83

494,04

34,09

379,06

125,09

183.262

198,71

333,41

ou l/1 8

98,19

363,17

443,74

103,12

327,44

496,41

36,57

381.49

135,02

190.206

199,17

346,84

nov/18

93,71

364,16

424,65

110,87

329,12

536,49

34,17

383,78

126,93

195.325

199,91

357,50

de z/I8

81,56

365,47

370,94

118,41

330,78

575,83

38,52

385,99

143,90

206.641

200,19

378,73

Va riação M édia A n u a l (®/o)
2017

2,2

1,8

4,0

0,6

4,3

5,1

-7,7

-2,9

-10,3

12,3

4,3

17,0

2018

3,5

8,0

12,1

4.7

2,1

6.7

-8,0

2,6

-5,6

10,6

3,3

14.3
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Trabalho
M assa Real com C a rte ira
M assa Nominal com
no S eto r Privado
C a rte ir a no S eto r Privado
(R$ milhões - Deflator INPC)
(R$ milhões)
jan/17
fev/17

66.531
66.902

70.086
70.276

m a r/l 7
abr/17
mai/17

66.912
66.772
66.882

70.052
69.734

ju n /1 7
jul/17

67.495
67.514
67.927
67.766
68.205
68.828
69.641

70.295
70.214

ago/17
set/17
out/17
nov/17
d ez/17
jan/18
fev/18
m a r/18
abr/18
m ai/18
ju n/1 8
Jul/18
ago /18
set/18
out/18
nov/18
dez/18

69.788
69.465
68.262
68.404
68.467
68.919
69.557
69.882
70.625
71.273

69.709

70.600
70.296
70.536
70.954
71.507
71.387
70.790
69.446
69.418
69.352
69.378
69.557

71.812

69.945
70.509
70.825
71.158

72.463

71.688

_________________ V ariação Média Anual ( % ) ____________
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Inflação
Período

IGP-DI

INPC

IPCA
Var. %

Índ ice

Var. %

índ ice

Var. %

índice

jan/17
fev/17
m ar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17
ago/17
set/17
out/17
nov/17
dez/17
jan/18
fev/18
m ar/18
abr/18
mai/18
jun/18
jul/18

0,38
0,33
0,25
0,14
0,31
-0,23
0,24
0,19
0,16
0,42
0,28
0,44
0,29
0,32
0,09
0,22
0,40
1,26
0,33

471,62
473,18
474,36
475,03
476,50
475,40
476,54
477,45
478,21
480,22
481,57
483,68
485,09
486,64
487,08
488,15
490,10
496,28
497,92

0,42
0,24
0,32
0,08
0,36
-030
0,17
-0,03
-0,02
0,37
0,18
0,26
0,23
0,18
0,07
0,21
0,43
1,43
0,25

482,02
483,18
484,72
485,11
486,86
485,40
486,22
486,08
485,98
487,78
488,66
489,93
491,06
491,94
492,28
493,32
495,44
502,52
503,78

0,43
0,06
-0 3 8
-1,24
-0,51
-0,96
-030
0,24
0,62
0,10
0,80
0,74
0,58
0,15
0,56
0,93
1,64
1,48
0,44

611,87
612,26
609,95
60 2 3 7
599,28
593,52
591,77
593,18
596,85
597,44
602,23
606,69
610,19
611,13
614,56
620,25
630,43
639,75
642,59

ago/18

-0,09

497,47

0,00

503.78

0.68

646,94

set/18

0.25

498.73

0,26

505,09

0,40

649.53

o u t/1 8

0,47

501,07

0,35

506,86

0.38

651,99

n o v /1 8

0.28

502,49

0,34

508,58

0,40

654.60

d e z /18

0.16

503,30

0.31

510.16

0,35

656.89

Acum

Média

Acum

Média

Acum

Média

2017

2,9

3,0

-0,4

4,1

3,4
3,7

2,1

2018

4,1

3,0

8.3

1,0
5,7
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Taxa de J u r o s , de Câmbio e Aplicação Financeira

Período

T JL P
% a.a

3 ,20950

4.951.720
4.966.233

10,01

7,00
7,00
7,00

3,20610
3,15090

4.960.039

9,15

3,13480

5.059.700

3,19120
3,25940
3,29190
3,21060
3 ,24150
3 ,27920
3,40750

5.113.986

m ai/17

11,15
10,15

m a r/l 8
abr/18
mai/18
ju n /1 8
jul/18
ago/18
set/18
out/18
nov/18
d e z /18

2017
2018

R$ milhões

7,00
7,00

7,50
7,50
7,50

out/17
nov/17
d ez /17
jan/18
fev/18

R$/US$
Média

4.853.782
4.863.742
4.948.336
4.932.644

13,17
12,82
12,15
11,59

jul/17
ago/17
set/17

Aplic. Financ.
M 4 - ( M 1 + Poup)

Câmbio

3,19660
3,10420
3,12790
3,13620

jan/17
fev/17
m a r/l 7
abr/17
ju n /1 7
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Selic
% a.a.

835
8,01
7,40
7,00
6,90
6,72
6,58
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,50
6,50
6,50
6,50

9,9
6,5

7,00

7,00
7,00
7,00
6,75
6,75
6,75
6,60
6,60
6,60
6,56

3 ,29540

5.033.693

5.112.801
5.114.688
5.133.372
5.149.009
5.195.601
5.203.725
5.291.477

3,63610
3,77320
3 ,84230

5.278.108
5.263.387

6,81
6,81

3,95000
3,85500
3,80500

5.335.582
5.406.550
5.468.479
5.497.185
5.507.759

V ariação Média

Câmbio Médio

V ariação Média

7,0
6,6

3,2
3,7

93
6,4

6,56
6,56
6,81

3,87930
3,96490
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Im portações (US$ milhões)

Importações Subtotal
Sem Combustíveis
US$ Milhões

Petróleo - B re n t
US$/barril
média de período

jan/17
fev/17
m a r /17

11.120
9.336

54,68
55,56
52,71

abr/17
mai/17

9.474
10.787

ju n /1 7
jul/17
ago/17
set/17
o ut/17
nov/17
dez/l 7

10.954

Período

11.596

10.951
12.362

50,08
48,23
52,17
52,41

jan/18

12.175
11.934
11.538
10.947
12.084

56,53
60,94
62,78
66,82
69,20

fev/18
m a r /18

12.699
12.015

64,46

abr/18
mai/18
ju n /1 8

12.250
11.679
12.807

74,87
77,13

juI/18
ago/18
set/18
ou t/1 8

17.040

nov/18
dez/18

69,22

78,60
73,07
77,04
76,52
76,58
76,88
76,77

16.419
15.205
15.086
13.175
12.459

Total
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50,88

V ar %

Total

V ar %

2017

133.174

6,4

55,32

23,2

2018

162.918

22,3

74,19

34,1
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C o m b u s tív e is
G asolina A -7 5 %
das vendas de

Óleo Diesel
_______________

gasolina C

(1.000.000 n f ) ______________________________ (1.000.000 n f )

jan/17
fev/17
m a r /17

2,717

3,959

2,589
2,883

4,035
4,852

abr/17
m ai/17

2,665
2,763
2,746

4,615
4,677

2,708

4,821

ago/17
set/17
out/17
nov/17

2,698
2,555

5,002
4,857

2,583
2,507

dez/l 7
jan/18
fev/18
m a r/l 8

2,815
2,475
2,287
2,647

4,916
4,641
4,251

abr/18

2,463

mai/18

2,239
2,297
2,184

3,774

ju n /1 8
jul/18
a g o /1 8

2,400

4,936

se t/1 8

2,326

5,006

o u t/1 8

2,434

5,018

n o v /1 8

2,410

4,744

dez/18

2,723

4,432

ju n /1 7
jul/17
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2017

Média D iária
88.299

2018

79.135

4,147

4,136
4,121
4,826
4,619
5,012
4,981

32,23

150.061

54,77

28,88

152.344

55,61

V ariação Média Anual ( % )
2,63

2017

2,69

2018

2,41

Ano

Média D iária

Ano

-10,38

4,56

0,91

4,63

1,52
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ANEXO II - M e m ó ria de Cálculo das Receitas Adm inistradas pela R FB /M F, exceto
Receitas Previdenciárias e CPSS (LD O -2018, a rt. 56, § 4^, Incisos I e IV)

ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 2018
(Exceto Receitas Previdenciárias)
NOTA METODOLÓGICA - 1 3 / 0 9 / 1 8
CONSIDERAÇÕES GERAIS

A presente estimativa de arrecadação dos impostos e contribuições federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB (exceto receitas previdenciárias) foi elaborada, para o ano de
2018, tomando-se por base a arrecadação efetivamente realizada de janeiro a dezembro de 2017, os
parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Política Econômica - SPE em 12/09/18 e as modificações na
legislação tributária.
Os parâmetros básicos principais de 12/09/18 e respectivas variações médias, projetadas para o ano
de 2018 em relação a 2017, foram os seguintes:
índice Ponderado (55% IPCA e 45% IG P ):.................................................. 4,59%
P IB :.......................................................................................................................... 1,58%
Taxa Média de C â m b io :...................................................................................14,46%
Taxa de Juros (O v er):..................................................................................... -35,35%
Massa Salarial:...................................................................................................... 3 , 3 9 %
A arrecadação-base 2017 foi ajustada em função, principalmente, da ocorrência de receitas atípicas
verificadas durante o período base.
À base ajustada foram aplicados, mês a mês e por tributo, os indicadores específicos relativos a
preço, quantidade e efeitos decorrentes de alterações da legislação tributária. Nos tributos para os quais não
se dispõe de indicadores específicos e naqueles que se ajustam melhor aos indicadores gerais, utilizou-se,
como indicador de preço, um índice ponderado (55% IPCA e 45% IGP-Dl) e, como indicador de
quantidade, o PIB.
No caso específico dessa revisão, foi adicionado, ainda, o valor efetivamente realizado nos meses
de janeiro a agosto de 2018.
Assim o valor da previsão da arrecadação das receitas administradas pela RFB, exceto receitas
previdenciárias, para o ano de 2018, está estruturado na tabela abaixo.

Página 53 de 87

Parte integrante do Avulso da MSF nº 92 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

152

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018
00100.124547/2018-17

PREVISÃO DAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - 2018

UNIDADE: R$ MILHÕES

1) SET-DEZ (PREVISÃO)

313.560

1.1) PREVISÃO FLUXO ORIGINAL

308.324
5.237

1.2) RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
2) JAN-AGO (ARRECADAÇÃO EFETIVA)

630.799

3) ARRECADAÇÃO/PREVISÃO 2018 (1+2) (VALORES BRUTOS)

944.360

4) RESTITUIÇÕES (JAN-DEZ)

(39.269)

5) ARRECADAÇÃO/PREVISÃO 2018 (3-4) (VALORES LÍQUIDOS)

905.091

A seguir, o detalhamento da planilha básica (anexa) que consolida as planilhas mensais por tributo.

DETALH AM ENTO (PLANILHA BÁSICA - EFEITOS)
Discriminação, por tributo, dos efeitos que influenciaram a estimativa de arrecadação para o ano de
2018.
A)

CORREÇÃO DE BASE:

1)

2)

IPI-Outros (-R$ 406 milhões)
•

Arrecadação atípica em decorrência de recolhimentos de parcelamentos da dívida ativa,
relacionados com o PERT;

•

Compatibilização com as estimativas de receita da PGFN;

IRPF (-R$ 354 milhões)
a.

3)

4)

IRPJ: (-R$ 811 milhões)
•

Exclusão da arrecadação relativa ao RERCT (Regime de Regularização Cambial e
Tributária) e PERT, classificadas no IRPJ;

•

Compatibilização com as estimativas de receita da PGFN;

IRRF-Rendimentos Residentes no Exterior: (-RS 700 milhões)
•

5)

7)
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Arrecadação atípica, em abril de 2017, no item juros e comissões em geral.

IRRF-Outros Rendimentos: (-RS 82 milhões)
a.

6)

Arrecadação atípica em decorrência de recolhimentos de parcelamentos da dívida ativa,
relacionados com o PER T;

Compatibilização com as estimativas de receita da PGFN;

COFINS: (-R$ 1.478 milhões)
•

Arrecadação atípica em decorrência de recolhimentos de parcelamentos da dívida ativa,
relacionados com o PERT;

•

Compatibilização com as estimativas elaboradas pela PGFN.

PIS/PASEP: (-RS 255 milhões)
Parte integrante do Avulso da MSF nº 92 de 2018.
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8)

9)

•

Arrecadação atípica em decorrência de recolhimentos de parcelamentos da dívida ativa,
relacionados com o PERT;

•

Compatibilização com as estimativas elaboradas pela PGFN.

CSLL: (-RS 340 milhões)
•

Arrecadação atípica, referente a parcelamentos da dívida ativa, como parte dos
recolhimentos relativos ao PERT.

•

Compatibilização com as estimativas elaboradas pela PGFN.

Outras Receitas Administradas-Receitas de Loterias: (+R$ 390 milhões)
•

10)

Compatibilização com a previsão efetuada pela Caixa Econômica Federal.

Outras Receitas Administradas-Demais: (-R$ 15.084 milhões)
•

Exclusão das arrecadações efetivadas, relativos aos parcelamentos especiais, PRT e
PERT, da arrecadação base.

•

Exclusão da arrecadação relativa ao RERCT (Regime de Regularização Cambial e
Tributária), classificada em “Outras Receitas Administradas” .

EFEITO PREÇO (ponderado de acordo com a participação mensal na arrecadação-

B)
base).

1)

Imposto de Importação: 1,2117; Imposto de Exportação: 1,2041; IPI-Vinculado à
Importação: 1,2110; Outras Receitas Administradas-CIDE-Remessas ao Exterior:
1,2092
•

2)

Variação da taxa média de câmbio.

IPI-Fumo; IPI-Bebidas e CIDE-Combustíveis: 1,0000
•

3)

IPI-Automóveis: 1,0354
•

4)

6)

7)

índice de preço da indústria de transformação.

IRPF: 1,0464
•

Cotas (Declaração de Ajuste); crescimento da massa salarial em 2017. Incoipora
variação de preço e de quantidade;

•

Ganhos em Bolsa: sem variação;

•

Demais: índice Ponderado (lER) de 2018.

IRPJ: 1,0636 e CSLL: 1,0636
•

Declaração de Ajuste; índice Ponderado (lER) de 2017;

•

Demais: índice Ponderado (lER) de 2018.

IRRF-Rendimentos do Trabalho: 1,0566
•
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índice de preço específico do setor.

IPI-Outros: 1,1055
•

5)

O imposto é fixo por unidade de medida do produto. Portanto, o preço não interfere no
valor do imposto.

Setor privado: crescimento da massa salarial;

Parte integrante do Avulso da MSF nº 92 de 2018.
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•
8)

9)

10)

Setor público: variação da folha de pagamento dos servidores públicos. Incorpora
variação de preço e de quantidade.

IRRF-Rendimentos do Capital: 0,7229
•

Fundos e Títulos de Renda Fixa: variação da taxa de juros “over” ;

•

Juros Remuneratórios do Capital Próprio: variação da taxa de juros de longo prazo TJLP;

•

Fundos de Renda variável: sem variação;

•

SWAP: Câmbio;

•

Demais: índice Ponderado (lER).

IRRF-Rendimentos de Residentes no Exterior: 1,1730
•

Juros Remuneratórios do Capital Próprio: variação da taxa de juros de longo prazo TJLP;

•

Demais: Câmbio.

IRRF-Outros Rendimentos: 1,0638; lOF: 1,0529; ITR: 1,0233; COFINS: 1,0638;
PIS/PASEP: 1,0638; FUNDAF: 1,0630; Outras Receitas Administradas-Receitas de
Loterias: 1,0623 e Outras Receitas Administradas-Demais: 1,0627
•

C)

índice Ponderado (lER).

EFEITO QUANTIDADE (ponderado de acordo com a participação mensal na arrecadação-base).

1)

I. Importação: 1,2018 e IPI-Vinculado à Importação: 1,2012
•

2)

Variação, em dólar, das importações.

IPI-Fumo: 0,9193
•

3)

IPI-Bebidas: 1,0449
•

4)

7)

8)
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Vendas de automóveis nacionais ao mercado interno.

IPI-Outros: 1,0430
•

6)

Produção física de bebidas.

IPI-Automóveis: 1,0692
•

5)

Vendas de cigarros ao mercado interno.

Produção física da indústria de transformação.

IRPF: 1,0112
•

Cotas (Declaração de Ajuste): crescimento da massa salarial em 2017 já considerado no
efeito-preço;

•

Ganhos em Bolsa: Sem variação;

•

Demais: PIB de 2018.

IRPJ: 1,0198 e CSLL: 1,0198
•

Declaração de ajuste: PIB de 2017;

•

Demais: PIB de 2018.

IRRF- Rendimentos do Trabalho: 1,0000
Parte integrante do Avulso da MSF nº 92 de 2018.
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•

Redução das alíquotas da Cofins, para produtos específicos, na importação de bens
(Lei 13.606/18 - Reoneração da Folha);

•

Redução, para 0,1%, da alíquota do Reintegra (Decreto 9.393/18);

•

Revogação do Regime Especial da Indústria Química - Reiq (Medida Provisória
836/18);

• Altera a tributação da tributação de xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo
de bebidas (Decreto 9.394/18);
• Alteração das alíquotas do PIS/Pasep e da Cofms sobre a importação e a
comercialização de óleo diesel e suas correntes (Decreto 9.391/18).
6)

Outras Receitas Administradas-Demais: 1,4327
•
Incorporação do impacto do PERT - Programa Especial de Regularização
Tributária - Lei 13.496/17 - no fluxo de arrecadação de parcelamentos especiais de 2018.
O fluxo do ano foi estimado com base na arrecadação do PERT, do mês de fevereiro de
2018 (pois não está contaminada com as antecipações de arrecadação verificadas em
janeiro), acrescido dos efeitos negativos decorrentes das migrações de outros
parcelamentos especiais (R$ 450 Milhões ao mês).

E) RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
Acrescentou-se, a título de receitas extraordinárias, o valor de R$ 5.237 milhões.
As receitas extraordinárias, como regra, decorrem da recuperação de arrecadação referente a fatos
geradores passados, em função da atuação direta da administração tributária, seja pela aplicação de autos
de infração ou pela cobrança de débitos em atraso.
Cabe ressaltar que essas receitas não guardam nenhuma relação com qualquer parâmetro nem se
processam em períodos regulares.

PREVISÃO DAS RESTITUIÇÕES

A previsão de restituições ficou em R$ 39.269 milhões. Houve crescimento em relação ao Decreto
9.452/18, em razão da realização de restituições, especialmente relacionados aos levantamentos de
depósitos judiciais, em patamares maiores do que os esperados. Adicionalmente, nesta revisão, foi efetuada
a reprogramação das restituições pagas aos contribuintes.

TABELA DE EFEITOS - JAN/DEZ 2018

A seguir, é apresentada uma tabela que mostra a aplicação de efeitos numa base de 12 meses.
Esta tabela não leva em consideração a realização da arrecadação bruta no período de janeiro a agosto
de 2018, o que explica grande parte da diferença entre os valores constantes do presente relatório e os
valores na base de 12 meses.
Principais alterações em relação à revisão do Decreto 9.452/18:
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1.

Incorporação do ganho da arrecadação referente aos nneses de ju lh o e agosto de
2018 que, em relação ao Decreto 9.452/18; representa um acréscimo de R$ 3,7
bilhões na Receita não Previdenciária e de R$ 93 milhões na Receita Previdenciária;
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2.

Revisão da programação das Restituições;

3.

Revisão dos parâm etros macroeconômicos.
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PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - 2 0 1 8
Parâm etro s S P E -V ersã o : 1 2 / s e t / 1 8
CONSOLIDAÇÃO DAS PLANILHAS MENSAIS
JA N -D EZ/18 - ARRECADAÇÃO BRUTA: N Ã O CONSIDERA A REALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO
(A PREÇOS CORRENTES)
2018

EFEITOS BÁSICOS (M é d ia )
------------------------

ARRECADAÇÃO

BASE

PREVISÃO

RECEITAS

RESTITUIÇÃO

PREV. DO

BASE- 2 0 1 7

AJUSTADA

PREÇO

QUA N T.

LEGISL.

20 1 8

EXTRAORDIN.

(1 2 MESES)

RELATÓRIO

[11

[31

(41

[51

(61

(7J

[8]

[10]

(121

IMPOSTO SOBRE AIMPORTAÇAO
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
I.P.I.-FUM O

4 8 .4 7 4
5 .118

(2 8 8 )
233

2 .841

1,0162

1 ,0 0 0 0

0 ,9 2 0 5

1,0000

1 .060

58 .5 0 7

4 .9 2 5

118

5 .043

1,1332

3.408

(0 )

4 .8 3 8

95

4 .9 3 3

(0 )

4 .9 3 3

5 .1 0 6

1,0102

2 0 .0 3 6

317

2 0 .3 5 3

(8)

2 0 .3 4 4

1 8 .8 2 9

1 ,0822

1,0 3 6 6

1,0 0 0 0

2 4 .3 0 9

460

2 4 .7 6 9

2 5 .2 9 9

2 5 .5 3 4

235

3 5 3 .8 9 9

3 5 4 .9 7 3

6 .3 5 0

3 6 1 .3 2 4

3 3 8 .7 6 3

3 5 4 .2 9 6

15.533

3 2 .0 4 8

3 3 .3 1 7

580

3 3 .8 9 6

3 4 .2 5 5

3 4 .0 1 8

119 .8 1 2

1 ,0322
1 ,0394

12 0. 22 0

(3 .6 1 5 )

116 .6 0 5

(2 .0 2 8 )

2 0 5 .2 4 6

.

111 .2 1 4

1 ,0437

5 8 .6 3 2

0 ,7 4 8 3

24 .6 6 6

1 ,1227

3.339

70

2 .5 2 9

122 .3 4 1

1.567

1 2 3 .9 0 8

1 2 8 .2 8 8

4 .3 8 0

-

2 0 1 .8 4 5

3 .2 4 2

2 0 5 .0 8 6

(2 4 .4 8 7 )

1 8 0 .5 9 9

1 9 1 .9 9 0

11.391

1,0 0 0 0

1 1 6 .0 7 9

1 .8 1 2

1 1 7 .8 9 1

(2 4 .7 9 1 )

9 3 .0 9 9

9 7 .5 7 2

4 .4 7 3

1,0 5 0 3

1,0 0 0 0

4 6 .0 8 1

830

4 6 .9 1 1

(1 )

4 6 .9 1 0

4 9 .7 4 8

2.838

1,0 2 2 4

1,0 0 0 0

2 8 .3 1 1

39 0

28 .7 0 1

(1 8 )

2 8 .6 8 3

31 .9 6 9

3.2 8 6

21 0

11.583

323

1 1 .9 0 7

12 .7 0 1

7 94

85

3 7 .1 8 6

36 .7 6 4

(422)

(2 2 )

1 .4 0 2

1 .399

13}

(2 2 )

1 .2 6 0

1 .259

1 42

140

2 4 6 .9 6 2

2 5 0 .3 7 5

(2 2 8 )

1 0.733

1,0 4 3 0

1,0 1 5 9

1,0 0 0 0

34 .5 4 3

(3 0 0 )

34 .2 4 3

1 ,0394

1 ,0 1 3 6

1,0 1 1 2

36 .4 8 0

62 1

37.101

1,0 0 0 0

1 .370

1 .370

1,0 0 0 0

1.404

21

1,424

1 .233

1 .233

1 ,0248

1,0 0 0 0

1,0000

1.264

18

1.282

1 37

137

1,0 2 4 8

1,0 0 0 0

1,0000

1 40

2

142

1 ,0434

(2 3 8 )

1,0 0 0 0

10.961

2 1 6 .9 1 9

172

0 ,9 7 3 3

I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS

(1 .9 3 9 )

359

(2 8 9 )
(1-515)

1,0072

11 .3 7 3

2 1 8 .8 5 8

(2 2 .5 6 1 )

3.119

1,0 1 5 7

58 .6 3 2

1,0 2 4 8

530

3 .4 0 8

1,0 0 0 0

I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR

COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL

135

0 ,9 9 8 2

2 0 7 .2 7 3

NÃO CONVENIADO

48
(1 .2 6 2 )

1,2 2 5 9

I.R.-RETIDO NA FONTE

CONVENIADO

5 .1 7 8

1,0 3 7 0

I.R.-PESSOAJURÍDICA

I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

5 7 .7 6 7

5 .0 4 3

1.0 9 7 5

(5 .7 9 9 )

I.O.F. - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS

5 9 .0 2 9

1 ,1 5 2 0

3 5 9 .6 9 8

(1 .8 0 0 )

(0 )

1 ,0317

I.P.l.-OUTROS

2 6 .4 6 6

522

1 ,0000

2 1 .6 7 0

I.R.R.F. - RENDIMENTOS 0 0 TRABALHO

5 7 .4 4 7
1 ,0 0 0 0

(522)

1 1 1 .2 1 4

(1 .7 6 7 )

79

(0 )

2 .841

22 .1 9 2

(156)

1 ,1669

Í12H11]

4.2 8 1
14.043

32 .2 0 5

0 ,9 7 0 2

5.3 5 1

4 .281
14.043

I.R.-PESSOA FÍSICA

1 ,2 2 7 2

4 8 .1 8 6

I.P.I.-BEBIDAS
I.P.l.-AUTOMÓVEIS
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO

IMPOSTO SOBRE A RENDA

1 ,1504

DIFERENÇA

(14)

765

1,0 1 5 9

1,0492

2 4 1 .2 4 4

4 .0 7 0

2 4 5 .3 1 4

■
1 .648

(1 )

(3)
3.413

5 8 .4 7 6

(393)

5 8 .0 8 4

1 ,0430

1,0 1 5 9

1,0505

64 .6 5 2

1 .082

65 .7 3 4

3 80

6 6 .1 1 4

6 6 .3 2 3

2 09

CONTRIBUIÇÃO PARAO PIS/PASEP

6 9 .2 4 8

(1 .7 9 4 )

6 7.454

1 ,0390

1,0 1 5 9

0,9 8 1 5

69 .8 8 0

1 .367

7 1 .2 4 6

1.087

7 2 .3 3 3

7 7 .3 0 8

4.975

CSLL-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO ÜQUIDO

5.7 9 0

1 ,0000

0 ,7 0 3 8

1,0 0 0 0

4 .0 7 5

4.075

4 .0 7 5

3 .964

485

1 ,0 4 8 6

1,0 1 5 7

1,0000

5 17

5 27

527

384

1 4 .4 6 8

1 2 .8 9 9

5 .6 6 7

5 .500

CIDE-COMBUSTÍVEIS
CONTRIBUIÇÃO PARAO FUNDAF
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS
RECEITAS DE LOTERIAS
CIDE-REMESSAS AO EXTIRIOR
DEMAIS

5 .790

-

4 85
3 9 .9 9 0

(18.784

4 .8 9 7
2 .842
3 2 .2 5 1

(1 9 .2 9 9 )

10

2 1.207

3 4.152

34.405
5 .667

5 .412

1,0470

1.0000

1.0000

5 .667

2 .842

1,1456

1.0161

1 .0 0 0 0

3 .308

1 2.952

1.0459

1,0159

3 .3 5 9

3 .822

(1 9.937

5 .4 4 2

3 .577

38.81S

8 8 6 .1 9 0

3.359

1 5 .6 0 0

Página 59 de 87

1 9 .9 3 8 )

9 2 5 .0 0 5

(111)

(1 4 3 )

1.569

(1.865

Parte integrante do Avulso da MSF nº 92 de 2018.
46

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

158

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018
00100.124547/2018-17

ANEXO III - M e m ó ria de Cálculo das Receitas Previdenciárias
Secretaria da Receita Federal do Brasil (LDO-2018, Art. 56, § 4 ^, Incisos I e IV)

ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 2018
(Receitas Previdenciárias)
NOTA METODOLÓGICA - 1 3 /0 9 /1 8
CONSIDERAÇÕES GERAIS

A presente estimativa de arrecadação das contribuições previdenciárias administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB foi elaborada, para o ano de 2018, tomando-se por base a
arrecadação efetivamente realizada dos meses de janeiro a agosto de 2018, a arrecadação prevista para os
meses de setembro a dezembro de 2018, os parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Política Econômica
- SPE em 12/09/18 e as modificações na legislação tributária.
Os parâmetros básicos principais de 12/09/18 e respectivas variações médias, projetadas para o ano
de 2018 em relação a 2017, foram os seguintes;
índice Ponderado (55% IPCA e 45% IG P ):.................................................. 4,59%
P IB :..........................................................................................................................1,58%
Massa Salarial:...................................................................................................... 3,39%
Salário M ínim o:.................................................................................................... 1,81%
A arrecadação-base 2017 foi ajustada em função, principalmente, da ocorrência de receitas atípicas
verificadas durante o período base.
À base ajustada foram aplicados, mês a mês, indicadores específicos relativos a preço, quantidade
e efeitos decorrentes de alterações da legislação tributária: lER - índice Ponderado (55% IPCA e 45% IGPDI), crescimento do PIB, variação da massa salarial, aumento do salário mínimo e do teto previdenciário.
O valor da previsão de arrecadação bruta*, das contribuições previdenciárias, para o período de
setembro a dezembro de 2018, em consonância com as premissas citadas, resultou em um montante de R$
155.991 milhões. Excluídas a arrecadação de Outras Entidades (Terceiros), as restituições de contribuição
e os ressarcimentos de arrecadação (RS 13.058 milhões), a previsão da arrecadação líquida correspondente
é de R$ 142.993 milhões. Adicionada a arrecadação bruta efetiva dos meses de janeiro a agosto de 2018
(R$ 263.604 milhões), a arrecadação bruta para o ano de 2018 resultou em R$ 419.596 milhões. Excluídas
a arrecadação de Outras Entidades (Terceiros), as restituições de contribuição e os ressarcimentos de
arrecadação (R$ 42.401 milhões), a arrecadação líquida correspondente é de R$ 377.195 milhões.
A seguir, o detalhamento da planilha básica (anexa) que consolida as planilhas mensais por tributo.
DETALH AM ENTO (PLANILHA BÁSICA - EFEITOS)
Discriminação, por tributo, dos efeitos que influenciaram a estimativa de arrecadação para o ano de
2018.
A)

CORREÇÃO DE BASE (-RS 890 milhões):
•

Arrecadação atípica decorrente de parcelamentos do PERT/PRT.

® Não são computadas as receitas patrimoniais.
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B)
EFEITO PREÇO: 1,0439 (ponderado de acordo com a participação mensal da
arrecadação-base).
•

Contribuição incidente sobre folha de pagamento: crescimento da massa salarial.
Incorpora variação de preço e de quantidade;

•

Contribuição incidente sobre receita/faturamento: índice ponderado (lER).

C)
EFEITO QUANTIDADE: 1,0032 (ponderado de acordo com a participação mensal da
arrecadação-base).
•

Contribuição incidente sobre folha de pagamento: crescimento da massa salarial já
considerado no efeito preço;

•

Contribuição incidente sobre receita/faturamento: PIB.

D)
EFEITO LEGISLAÇÃO: 1,0054 (ponderado de acordo com a participação mensal da
arrecadação-base).
•

Página 61 de 87

Contribuição incidente sobre folha de pagamento: aumento do salário mínimo e do teto
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ANEXO IV - Estimativa Atualizada do Resultado Primário das Empresas Estatais Federais
(LDO - 2018, A rt. 56, § 4 2 , Inciso V)

o resultado prim ário das empresas estatais federais, no conceito "acima da linha",
é calculado com base no regime de caixa, no qual são consideradas apenas as receitas genuinam ente
arrecadadas pelas empresas e abatidas todas as despesas correntes e de capital efetivam ente pagas,
inclusive dispêndios com investimentos. Excluem-se as amortizações de operações de crédito e as receitas
e despesas financeiras. Para a apuração do resultado nominal, são consideradas as receitas e as despesas
financeiras.
Considerando que as receitas e as despesas constantes do Programa de Dispêndios
Globais - PDG das empresas estatais estão expressas segundo 0 "regim e de com petência", para se chegar
ao resultado p rim ário instituiu-se a rubrica "Ajuste Critério Competência/Caixa", onde são identificadas
as variações das rubricas "Contas a Receber", "Contas a Pagar" e "Receitas e Despesas Financeiras".
Os dispêndios das instituições financeiras estatais tam bém não afetam o resultado
fiscal, uma vez que, por praticarem apenas interm ediação financeira, suas atividades não impactam a
dívida líquida do setor público.
Como

se

pode

observar,

o

resultado

prim ário

das

estatais

é

pautado,

principalm ente, na receita oriunda da venda de bens e serviços e nas demais receitas - operacionais e
não operacionais. São considerados tam bé m os ingressos decorrentes de aportes de capital, bem como
de o utros recursos não resultantes da tom ada de em préstim os e financiam entos ju n to ao sistema
financeiro.
No que se refere à despesa, os gastos estimados com Pessoal e Encargos Sociais
estão compatíveis com os planos de cargos e salários de cada empresa estatal e tam bém com a política
salarial a ser adotada pelo Governo Federal para as negociações dos acordos coletivos de trabalho em
2018. A rubrica M ateriais e Produtos representa a previsão de gastos com a aquisição de matérias-primas,
produtos para revenda, compra de energia, m aterial de consumo e outros. Os dispêndios com Serviços
de Terceiros resultam da contratação de serviços técnicos adm inistrativos e operacionais, gastos com
propaganda, publicidade e publicações oficiais e dos dispêndios indiretos com pessoal próprio. Na rubrica
Tributos e Encargos Parafiscais, estão inseridos os pagamentos de impostos e contribuições incidentes
sobre a receita, vinculados ao resultado e tam bé m relacionados aos demais encargos fiscais. Os Demais
Custeios contem plam dispêndios com 0 pagam ento de aluguéis em geral, de provisões para demandas
trabalhistas, de participação dos empregados nos lucros ou resultados, bem como para a cobertura de
eventuais déficits de planos de previdência c o m p lem en tar etc. Na rubrica Outros Dispêndios de Capital
estão incluídas, principalm ente, provisões para pagam ento de dividendos pelas empresas estatais do
setor p ro d u tiv o e inversões financeiras em outras empresas, inclusive em Sociedade de Propósito
Específico - SPE.

O
valor dos investim entos representa os gastos destinados à aquisição d
contabilizados no ativo imobilizado, necessários às atividades das empresas estatais do setor produtivo,
excetuados os bens de arrendam ento mercantil e os valores do custo dos em préstim os contabilizados no

Página 62 de 87

Parte integrante do Avulso da MSF nº 92 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

161

00100.124547/2018-17

ativo imobilizado. Ademais, consideram-se investim entos ta m b é m as benfeitorias realizadas em bens da
União e as benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços públicos concedidos pela União. Esses
dispêndios estão compatíveis com o O rçam ento de Investim ento constante na LOA 2018.
A projeção do resultado prim ário de responsabilidade das empresas estatais para
2018 está dem onstrada na tabela a seguir:
RESULTADO PR IM Á R IO DAS EMPRESAS ESTATAIS FtDERAIS - 2 0 1 8

D ISCRIM INAÇÃO

R$ milhões

% PIB

I - Receitas

39.011

0,57

n - Despesas

35.186

0,53

2.078

0,03

Investimentos
Demais Despesas(*)
rn - Ajuste Competência/Caixa
IV - Juros

34.108

0,50

(2.116)

-0,03

617

0,01

92

0 ,0 0

RESULTADO PRIM ÁRIO ( I- n + m - IV )
PIB c o n s id e r a d o : R$ 6 . 8 7 9 . 8 8 5 m ilh õ e s
O b s . V a lo r e s p o s itiv o s in d ic a m " s u p e r á v it" .
( * ) In c lu i A ju s t e M e t o d o ló g ic o

Observa-se que, em bora a meta de déficit prim ário das empresas estatais federais,
prevista no art. 2^ da Lei nS 13.473, de 08 de agosto de 2017 (LDO 2018), seja de R$ 3,5 bilhões, o PDG 2018, program ado inicialmente, previa um superávit p rim ário de R$ 536 milhões. Essa diferença entre a
meta da LDO e a estimativa do PDG se deve a expectativa de aportes de capital da União especialmente
nas empresas EMGEPRON e INFRAERO.

Por o u tro

lado, a projeção do

resultado

prim ário

de

responsabilidade das empresas estatais para 2018, considerando o valor já executado no mês de ju lho, é
de superávit de R$ 92 milhões, conform e tabela anterior.
Além do quadro acima, que atende a LDO, com a projeção de Resultado Primário
das Estatais de form a consolidada. 0 quadro a seguir discrimina, a p artir do Programa de Dispêndios
Globais, 0 Resultado Primário por empresa estatal.
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Resumo por Empresa
R$ 1,00

Empresa

Real. Até Julho

Reprojeção

INFRAERO

(242.976.452)

(266.988.905)

CEAGESP

(3.570.570)

(10.763.599)

CEASAMINAS

2.609.947

CASEMG

477.548

2.242.455
(295.645)

EMGEA

(126.016.437)

(603.780.349)

ECT

(94.669.874)

8.134.879

TELEBRAS

(138.727.380)

(154.306.759)

CMB

(132.507.013)

(88.288.712)

(4.312.279)

(23.216.779)

EMGEPRON

1.625.966.284

1.613.210.754

DATAPREV

(225.365.945)

(303.177.530)

HEMOBRAS

64.076.497

56.276.975

SERPRO

CDC

(6.533.026)

(16.044.188)

CODEBA

(23.915.097)

(75.768.542)

CODOMAR

(2.511.910)

(4.171.572)

CDP

12.658.691

(1.869.208)
2.321.274

CODERN

(1.270.610)

CDRJ

(6.342.609)

(14.988.760)

CODESA

(15.107.862)

(12.488.240)

CODESP

47.662.872

19.224.147

ABGF

(28.808.083)

(42.039.196)

PPSA

1,526.487

3.061.482

CORREIOSPAR

9.493.780

6.170.845

A. RESULTADO PRIMÁRIO PDG

711.836.959

92.454.827

B. Ajuste Metodológico *

(32.347.595)

C = A - B - RESULTADO PRIMÁRIO PDG
AJUSTADO
D= RESULTADO PRIMÁRIO BANCO CENTRAL
E= C-D - Discrepância PDG/Banco Central

744.184.554
729.276.163
14.908.391

* C o rre sp o n d e ao re s u lta d o das estatais q ue e x e c u ta m na Conta Única do Tesouro Nacional. Este v a lo r é
c o m p u ta d o p e lo BC no â m b it o d o G o ve rn o C entral, na apuração a ba ixo da linha.
SERPRO, CEAGESP,CMB, CDRJ,CODEBA,CDC,CDP,CODERN,CODESP,CODESA,ECT
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ANEXO V - Receitas Próprias e Demais Receitas Primárias

Receitas Próprias Primárias (+ R$ 245,3 milhões):
A projeção desse grupo de receitas incorporou a arrecadação do 4^ bim estre de 2018 e a revisão e/ou
inclusão de informações fornecidas pelos órgãos setoriais, assim como a atualização dos parâmetros
macroeconômicos.
As receitas de convênios, "fo n te 81", tiveram sua estimativa reduzida em R$ 135,9 milhões, devido à
retirada pela SOF de bases externas inseridas em períodos anteriores pelos órgãos setoriais, tendo
algumas sido reinseridas com valores menores pelos órgãos após a SOF te r apontado o descasamento
entre a previsão inform ada e a arrecadação efetiva até agosto. Por o u tro lado, algumas unidades do Poder
Judiciário arrecadaram valores não esperados no 4^ bimestre. As principais variações estão listadas na
tabela a seguir:
Variação em R$ milhões em
Unidade

relação à Avaliação do 3^
bimestre

CNPQ

-4 5 ,6

M inistério do Trabalho

-3 0 ,0

Comando do Exército

- 50,7

EBSERH

-2 3 ,9

Hospital

das

Clínica

Uberlândia

UF

- 16,9

M inistério da Defesa

- 15,7

Fundo Aeronáutico

- 10,4

UFMG
CSJT

+ 71,0

TJDFT

+ 27,6

TRT 2^ região

+ 14,7

- 10,3

Os recursos próprios não-financeiros, "fontes 50 e 63", tiveram sua estimativa aumentada em R$ 381,2
milhões (2,8% de variação), resultado da combinação de acréscimos e reduções em diferentes unidades
orçamentárias. As principais variações estão destacadas na tabela a seguir:
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Avaliação
Atual

Avaliação do 3Bimestre

Unidade Orçamentária

Natureza de Receita

Alteração

Diferença

Nova base externa inserida pela unidade, segundo a
qual "considerou-se, a p a rtir do mês de agosto do
exercício

corrente,

o valor

do

reajuste de 72%

referente a TAT APP e TAT ADR na arrecadação efetiva.
16200111

Serviços de Navegação Principal

52911

Fundo Aeronáutico

2.725.575.534

2.865.712.692

+140.137.158

0 m o nta nte que deve se encontrar depositado em
juízo (nov/2016 a ju l/2 0 1 8 ) fo i diluído entre os meses
de agosto e dezem bro do exercício corrente. Para o
exercício subsequente, houve increm ento do mesmo
reajuste, ju n ta m e n te com o de percentual relativo ao
reajuste da TAN."

Concessão
16400211

Garantias

de
e

Base externa inserida pela unidade, que inform ou

Avais,

Seguros

-

25903

0

FCVS

90.490.319

+ 90.490.319

a ser tratados conno orçamentárias.

Principal
Concessão
16400212

Garantias

de

Base externa inserida pela unidade, que inform ou

Avais,

e Seguros

25903

-

tratar-se de receitas extra orçam entárias que passarão

0

FCVS

85.432.355

+ 85.432.355

tratar-se de receitas extra orçam entárias que passarão
a ser tratados com o orçamentárias.

M ultas e Juros

A arrecadação até agosto superou a base externa
inform ada a n te rio rm e n te pela unidade. Desse modo,
15000011

Receita

Industrial

52221

Principal

50.000.000

IMBEL

100.025.249

+ 50.025.249

estimou-se a receita com base nos últim os 12 meses,
corrigida

por

parâm etros

de

inflação

(lER)

e

crescimento real do PIB.
Registro de arrecadação no 4^ bim estre. Receitas de
Inscrição em Concursos e
16100211

Processos

30108

Seletivos

Principal

D epartam ento

de

Polícia Federal

4.113.564

26.450.562

+ 22.336.998

concursos não são em geral estimadas pela SOF, sendo
captados apenas os valores arrecadados, a menos que
os órgãos info rm e m a expectativa por base externa.
Base externa inserida pelo órgão, que inform ou tra ta rse de

16100111

e

Comerciais

Principal

Gerais

-

"con tra to s

assinados

com

Secretarias

de

Educação de Estados, de municípios e outros, para

Serviços Adm inistrativos
26237

UF

-

Fora/MG

Juiz

de

120.470.109

142.749.215

+ 22.279.106

avaliação da educação por to d o o país e fornecim ento
de refeições à com unidade acadêmica. Essa natureza
no

transcorrer

dos

últim os

anos

tem

tido

um

acréscimo considerável, condizente com o perfil de
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Natureza de Receita

Avaliação do 3^
Bimestre

Unidade Orçamentária

Avaliação
Atual

Diferença

Alteração
arrecadação registrado até o mês de julh o do presente
exercício."

Inscrição em Concursos e
16100211

Processos
Principal

Seletivos

34101

M inistério

Público

Federal

Previsão de receita inserida pela unidade "para
realização do IO? concurso público para provim ento

0

20.794.725

+ 20.794.725

de vagas e a form ação de cadastro reserva nos cargos
de Analista e de Técnico do M inistério Público da
União".
Base externa inserida pelo órgão, segundo o qual "essa
receita contem pla recursos arrecadados pela UnB
oriundos de p ro je to s e da OS Cebraspe. Até
julh o /20 1 8 , arrecadou-se uma média mensal de
projetos no valor de R$1.953.905, projetando uma
arrecadação anual de R$ 23,58 milhões. A arrecadação
de projetos será ainda mais ampliada no 2o semestre,
em adicionais R$1,9 milhões, ten d o em vista que há
previsão

de

um

ap o rte

dessas

receitas

substancialmente m aior, já que a execução de projetos
científicos será p rio rita ria m e n te da UnB, tendo em

Serviços
16100111

e

Adm inistrativos

Comerciais

Principal

Gerais

-

Fundação
26271

Universidade
Brasília

de

40.864.653

60.006.745

+ 19.142.092

vista os custos m enores decorrentes dessa opção,
desonerando os recursos disponíveis para os projetos,
na medida da capacidade de execução de receitas
próprias estabelecidas pelo te to da LOA 2018. Essa
natureza de receita ta m b é m contem plou R$ 20
milhões, referentes ao passivo de royalties 2014-2017
pagos pelo Cebraspe no mês de julho/2018. Para o
segundo semestre estão previstos, ainda, ingresso de
uma segunda parcela re fe re n te a este passivo, no valor
de R$ 7,83 milhões (SEI 23106.006410/2016-57), a ser
paga

no

mês

de

se te m b ro/2 0 1 8,

e

tam bém

pagamentos de royalties referentes aos meses deste
exercício (agosto-dezem bro), no valor estimado de
700 mil reais. Há ta m b é m a previsão de Ingresso de
valores relativos à correção m onetária dos passivos
referentes a 2014-2017, estim ados em R$ 6,0 milhões
(processo SEI n. 23106.050278/2018-82), sobre o
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Natureza de Receita

Unidade Orçamentária

Avaliação do 3^

Avaliação

Bimestre

Atual

Diferença

Alteração
pagamento a ser realizado por conta dos Royalties,
totalizando uma

estim ativa de arrecadação nessa

natureza de receita de R$60.006.746 para o ano de
2018."
Outras
79229911

Principal

Restituições
-

-

Operações

22211

CONAB

48.000.000

64.000.000

+ 16.000.000

184.112.581

199.074.942

+ 14.962.361

Intraorçam entárias

19229911

Outras
Restituições
Principal

-

36901

Fundo Nacional de
Saúde

Arrecadação efetiva do 4? bim estre. Essa natureza não
é estimada; capta-se apenas valores arrecadados.

0 acréscimo refere-se à arrecadação registrada no 4?
bimestre.
Base externa inserida pela unidade, segundo a qual,
"com o conseqüência do a p rim ora m e n to na gerencia
de processos em relação a correta identificação dos
diversos fatos geradores das receitas do Fundo
Aeronáutico, houve uma redistribuição nos valores de

19909911

Outras

Receitas

52911

Primárias - Principal

Fundo Aeronáutico

112.082.399

81.696.399

- 20.386.000

Outras Receitas Primárias - Principal para a Natureza
de Receita 13210111 - Remuneração de Depósitos
Bancários-Principal e ta m bé m

pela adequação ao

Ofício SEI n5 33/2018/GESFI/COFIN/SUGEF/STN-MF,
de 23 de julh o de 2018.
Por se tratarem de diversos Fatos Geradores não
enquadrados nas IMaturezas anteriores e otimização, a
previsão tem com o base a série histórica do exercício
corrente excluindo os fatos geradores identificados."

16100111

Serviços Adm inistrativos
e Comerciais Gerais -

Retirada pela SOF base externa antiga, pois as
arrecadações previstas pela UO não se confirm aram
44207

ICMBIO

93.100.001

64.134.092

-28.965.909

Principal

de form a efetiva no d eco rre r de 2018. Assim, o SIOP
passou a projetar com base na efetiva arrecadação
observada nos ú ltim o s 12 meses.
Houve inicialm ente uma previsão de receita que seria

22200011
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Alienação

de

Imóveis - Principal

Bens

26274

Universidade
Federai

de

14.696.144

0

-14.696.144

Uberlândia

proveniente da alienação de bens imóveis a ser
realizada neste exercício. Entretanto, o órgão
inform ou agora que tal alienação não ocorrerá
2018.

em

Parte integrante do Avulso da MSF nº 92 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

167

00100.124547/2018-17

Natureza de Receita
Serviços
16100311

de

U nidade Orçam entária

Avaliação do 3Bim estre

Avaliação

Diferença

Atual

Registro,

Certificação e Fiscalização

32396

ANM

12.282.660

0

-12.282.660

- Principal
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polícia".
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D em a is R eceitas (+ R$ 1 .2 1 6 .5 m ilh õ e s )

A projeção desse grupo de receitas incorporou a arrecadação do 4^ bim estre de
2018 e, assim com o no caso do grupo das próprias, passou pela revisão e/ou inclusão de
informações fornecidas pelos órgãos setoriais.
Doações (- R$ 143,9 milhões); o d e c r é s c im o d e u -s e p o r re v is ã o p e la SOF d e bases
e x te r n a s in s e rid a s p e lo s ó rg ã o s s e to r ia is e m m o m e n t o s a n te r io r e s , cuja a r r e c a d a ç ã o
e f e t iv a a té o m ê s d e a g o s to n ã o c o n f i r m a a i n f o r m a ç ã o in s e rid a p e lo ó rg ã o .

Outras Contribuições Econômicas (+ R$ 109,6 milhões); os principais acréscimos
ocorreram na Restituição de Convênios do FUNTTEL (+ R$ 126,5 milhões, arrecadação no
4- bimestre), e na Contribuição sobre as Receitas das Concessionárias e Permissionárias
de Energia Elétrica (+ R$ 22,7 milhões, devido à arrecadação m aior que o esperado no 4^
bimestre).

Esses

acréscimos

foram

parcialmente

compensados

pela

queda

na

Contribuição sobre a Receita Operacional Bruta Decorrente de Prestação de Serviços de
Telecomunicações (- R$ 17,3 milhões), devido à arrecadação no 4^ bimestre te r ficado
abaixo do esperado; o patam ar mensal em 2018 dessa receita está sistematicamente
m e n or que em 2017, razão pela qual passou-se a adotar um m odelo de média aritm ética
do ano corrente.
Taxas e Multas pelo Exercício do Poder de Polícia (- R$ 73,3 milhões): a principal queda
nesse grupo (- R$ 149,3 milhões) ocorreu em função da reclassificação das taxas
instituídas pelo art. 13 da Lei n^ 12.995, de 18 de ju n h o de 2014, destinadas à Casa da
Moeda, que eram classificadas com o pelo exercício do Poder de Polícia, e por força do
Parecer n^ 043/2018/DECOR/CGU/AGU, foram reclassificadas para taxas de serviços.
Além disso, houve uma queda generalizada na estimativa das naturezas de receita desse
grupo, de m odo que a parcela livre, decorrente da DRU, caiu

R$ 60,2 milhões. Outros

destaques foram : as Multas Previstas em LegislaçãoEspecíficada CVM (-

R$21,2 milhões,

queda de 34,8%), pois houve uma sazonalidade em ju lh o /2 0 1 7 que não se repetiu em
2018; e as Multas Previstas em Legislação Específica do Departam ento de Polícia
Rodoviária Federal (- R$ 19,9 milhões, 3,0%), e as Taxas de Inspeção, Controle e
Fiscalização do M inistério das Relações Exteriores (- R$ 13,7 milhões, 6,6%), ambas em
função da arrecadação no 4^ bim estre te r ficado abaixo do esperado. Compensando
parcialmente esses decréscimos, foram registrados os seguintes acréscimos em função
da arrecadação no 4^ bimestre te r superado a expectativa;
•

"M u lta s Previstas em Legislação Específica - Principal"
> do DNIT: + R$ 60,8 milhões (11,4%);
> da ANTT; + R$ 22,2 milhões (17,5%);

•

"M ulta s Previstas na Lei Geral das Telecomunicações - Principal"; + R$ 38,0

•

"M u lta s Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa"

milhões (37,1%);

> da ANS: + R$ 13,7 milhões (25,4%);
> do Ibama: + R$ 13,6 milhões (65,6%);
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Por fim, receitas da ANM consideradas como "Receitas de Serviços" foram reclassificadas
para Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia, acrescendo esse grupo em R$ 16,5 milhões.
Taxas por Serviços Públicos {+ R$ 267,7 milhões): o principal acréscimo ocorreu pela
reclassificação das Taxas destinadas à Casa da Moeda, conform e já explicado (+ R$ 149,4
milhões). Também houve crescimento geral nas estimativas das taxas desse grupo,
gerando um adicional de R$ 76,8 milhões na DRU em relação à Avaliação do 3^ Bimestre.
Outra variação que merece destaque foi o acréscimo de R$ 28,7 milhões nas Taxas pela
Prestação de Serviços Públicos referentes ao "Encargo de Capacidade Emergencial - ECE"
e ao "Encargo de Aquisição de Energia Elétrica Emergencial - EAE", em função de valores
arrecadados no 4^ bimestre.
Outras Contribuições Sociais (+ R$ 62,7 milhões): o principal acréscimo ocorreu na CotaParte da Contribuição Sindical (+R$ 75,9 milhões), que não é mais estimada, sendo
captados apenas os valores e fetivam ente arrecadados.
Pensões Militares (+ R$ 26,2 milhões): o crescimento de 0,8% na estimativa deu-se pelo
registro de arrecadação acima do esperado no 4^ bimestre de 2018.
Honorários Advocatícios (+ 0,003 milhões): as alterações nas estimativas em relação à
Avaliação do 3^ Bimestre foram irrelevantes.
Rendas da SPU (- R$ 5,9 milhões): a principal queda ocorreu em "Foros, Laudêmios e
Tarifas de Ocupação -

Principal", pela arrecadação m enor que o esperado no 4^

bim estre. A variação tota l do grupo foi de 0,9%.
Cota-Parte Adicional Frete Renovação Marinha Mercante {+ R$ 9,4 milhões): o
crescimento nesse grupo ocorreu por uma arrecadação atípica nas M ultas e Juros no mês
de ju lh o no valor de R$ 9,4 milhões. Tal receita arrecada uma média de R$ 100 mil por
mês.
DPVAT (- R$ 347,7 milhões): fre n te à frustração observada na arrecadação, o efeito
legislação decorrente da Resolução n^ 342, de 19 de dezembro de 2016, foi revisto para
os 4 últimos meses do exercício de 2018;
Restituições de Depósitos Judiciais não Sacados: (+ R$ 929,8 milhões): a estimativa para
2018 foi revista ten d o como base Ofícios provenientes do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal, os quais atualizaram as estimativas para este exercício;
ATAERO {+ R$ 11,6 milhões): arrecadação acima do esperado 4^ bimestre. A receita que
te m sistematicamente gerado excesso em relação às estimativas é o Adicional sobre a
Tarifa Aeroportuária, a qual não é estimada pela SOF em razão de te r sido extinta por lei.
Entretanto, quando é registrada arrecadação efetiva os valores são incorporados.
Alienação de Bens {+ R$ 2,1 milhões): o acréscimo na estimativa reflete excesso na
arrecadação da receita de "Alienação de Bens Imóveis" em relação ao esperado para o
45 bimestre de 2018.

Outras {+ R$ 61,3 milhões): as principais variações ocorreram nas seguintes receitas:
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19230111 - "Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência
à Saúde - Principal" (+ R$ 30,2 milhões, 4,3%);
19900511 - "Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior - Principal" (+ R$ 14,9
milhões, 3,2%); e
19901211 - "Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal" (- R$ 11,2
milhões, 1,7%).
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ANEXO VI - Histórico das Avaliações
R$ m ilh õ e s
Discrim inação

1. RECEITA TO TAL
1.1. R eceita A d m in is tra d a p e la RFB, e x c e to RGPS
1.1.1. I m p o s to d e I m p o r t a ç ã o
1.1.2. IPI
1.1.3. I m p o s to s o b r e a R e nda
1.1.4. lOF
1.1.5. COFINS
1.1.6. PIS/PASEP
1.1.7. CSLL
1.1.8. CIDE - C o m b u s tív e is
1.1.9. O u tra s A d m in is t r a d a s pe la RFB
1.2. In centivos Fiscais
1.3. A rrecad ação Líquida p a ra o RGPS
1.3.1. P r o je ç ã o N o rm a l
1.3.2. Ressarc. d e d e s o n e ra ç õ e s p r e v id e n c iá r ia s
1.4. O u tra s Receitas
1.4.1. C o nc e s s õ e s e P e rm is sõ e s
1.4.2. C o m p le m e n to d o FGTS
1.4.3. C o n t. P la n o d e Seg. d o S e rv id o r
1.4.4. C o n tr ib u iç ã o d o S a lá rio -E d u c a ç ã o
1.4.5. C o ta - P a r te d e C o m p e n s a ç õ e s F in a n c e ira s
1.4.6. D iv id e n d o s e P a rtic ip a ç õ e s
1.4.7. O p e ra ç õ e s c o m A t iv o s
1.4.8. R e ce ita P r ó p r ia ( fo n te s 50 & 81)
1.4.9. D e m a is R e ce ita s
II. TRANSFERENCIAS PO R REPARTIÇAO DE RECEITA
I I. 1. C id e c o m b u s tív e is
11.2. C o m p e n s a ç õ e s F in a n c e ira s
11.3. C o n tr ib u iç ã o d o S a lá r io E d uc aç ão
11.4. FP E/FPM /IPI-EE
11.5. F u n d o s C o n s titu c io n a is
11.6. D e m a is
III. RECEITA U O U ID A (1 - II)
IV. DESPESAS
I V . l . Benefícios da P revid ên cia
IV .2 . Pessoal e Encargos Sociais
IV .3 . O u tra s D esp. O b rig a tó ria s
IV.3.1. A b o n o e S e g u ro D e s e m p re g o
IV.3.2. A n is t ia d o s
IV.3.3. A u x ílio à CDE
IV.3.4. B e n e fíc io s d e Leg. E sp ecial e In d e n iz a ç õ e s
IV.3.5. B e n e fíc io s LO A S /R M V
IV.3.6. C o m p le m e n to d o FGTS
IV.3.7. C r é d ito s E x t r a o r d in á r io s
IV.3.8. C o m p . a o RGPS p e la s d e s o n e ra ç õ e s d a f o lh a
IV.3.9. C o n v ê n io s /D o a ç õ e s ( P o d e r E x e c u tiv o )
IV .3.10 . F a b ric a ç ã o d e C é d u la s e M o e d a s
IV .3.11 . F u n d e f / F u n d e b - C o m p le m e n ta ç ã o
IV .3.12 . F u n d o C o n s titu c io n a l d o DF
IV .3.13 . F u n d o s EDA, FDNE e FDCO
IV .3.14 . L e g is la t iv o /J u d ic iá r io /M P U /D P U
IV.3.15. Lei K a n d ir (LCs n s 8 7 / 9 6 e 1 0 2 /0 0 )
IV .3.16 . Reserva d e C o n tin g ê n c ia
IV .3.17 . S e n te n ç a s J u d ic ia is e P r e c a tó r io s - OCC
IV.3.18. S u b s íd io s , S u b v e n ç õ e s e P ro a g ro
IV .3.19 . T ra n s f. A N A -R e c e ita s U so R e curso s H íd ric o s
IV .3.20 . T r a n s fe r ê n c ia M u lt a s ANEEL
IV ,3.21 I m p a c to P r im á r io d o FIES
IV .3.22 F in a n c ia m e n to d e C a m p a n h a E le it o r a l
IV .4 . Despesas O b rig a tó ria s com C o n tr o le de Fluxo
IV .5 . Despesas Discricionárias

LOA 2 0 1 8

F ev ere iro

A valiação

A v aliação 2^

B im estre

Bim estre

71 .9 0 5
6 .3 4 6
2 2 .0 7 8
0
4 0 3 .4 2 6
3 9 1 .8 7 9
11 .5 4 7
1 6 6 .3 5 4
1 8 .8 9 4
5 .4 6 0
1 5 .9 3 3
2 1 .5 8 6
4 4 .9 0 8
6 .7 8 2
2.5 3 0
14 .3 8 9
3 5 .8 7 2
2 4 3 .5 2 4
1.813
27 .8 6 7
12 .9 5 2
1 9 0 .5 0 5
8.771
1.617
1.2 1 2 .9 4 5
1.3 7 1 .9 4 5
5 9 6 .2 6 8
2 9 6 .9 2 4
2 2 8 .5 6 9
6 2 .5 8 7
275
0
724
5 5 .9 5 9
5 .4 6 0
0
11 .5 4 7
0
881
14 .0 5 4
1.655
0
14 .6 3 6
1 .900
13 .9 4 5
1 4 .5 8 6
2 3 .8 4 6
297
933
5 .2 8 3
0
1 3 7 .6 2 9
1 1 2 .5 5 4

1 .4 6 2 .0 5 2
8 9 0 .2 5 5
3 8 .4 1 1
5 2 .3 2 2
3 5 2 .4 3 6
3 8 .1 3 4
2 4 3 .0 7 9
6 5 .1 5 9
7 2 .2 4 3
6 .3 7 8
2 2 .0 9 2
0
4 0 5 .3 3 8
3 9 3 .7 9 1
1 1 .5 4 7
1 6 6 .4 5 9
1 8 .8 9 4
5 .4 6 0
1 5 .9 3 3
2 1 .6 9 2
4 4 .9 0 8
6 .7 8 2
2 .5 3 0
1 4 .3 8 9
3 5 .8 7 2
2 4 4 .2 2 0
1 .8 2 2
2 7 .8 6 7
1 3 .0 1 5
1 9 1 .1 2 9
8 .7 7 1
1 .6 1 7
1 .2 1 7 .8 3 2
1 .3 7 3 .3 6 5
5 9 6 .2 6 8
2 9 6 .9 2 2
2 1 3 .1 1 3
6 2 .5 8 7
275
0
724
5 5 .9 5 9
5 .4 6 0
0
1 1 .5 4 7
0
881
1 4 .0 5 4
1 .6 5 5
0
1 4 .8 8 8
1 .9 2 0
0
1 4 .5 8 6
2 0 .3 4 6
297
933
5 .2 8 3
1 .7 1 6
1 3 7 .5 7 8
1 2 9 .4 8 5

1 .4 6 0 .6 5 5
8 8 0 .9 2 4
3 8 .7 7 6
5 4 .6 7 4
3 4 0 .2 4 7
3 7 .8 6 9
2 4 4 .2 2 1
6 5 .8 3 1
7 2 .0 8 0
5 .9 9 9
21 .2 2 7
0
4 0 3 .2 8 4
3 9 0 .9 5 2
12 .3 3 2
1 7 6 .4 4 7
2 0 .2 4 4
5 .5 5 0
14 .1 5 0
2 1 .3 5 7
5 1 .4 6 6
8 .8 6 2
4 .9 5 0
1 3 .5 7 6
3 6 .2 9 3
2 4 3 .8 6 3
1.713
3 2 .3 4 4
1 2 .8 1 4
1 8 6 .8 3 8
8 .5 2 1
1.632
1 .2 1 6 .7 9 3
1 .3 7 1 .5 9 8
5 9 2 .3 7 2
3 0 2 .5 5 6
2 1 0 .0 4 5
5 6 .8 9 6
275
0
724
5 5 .9 0 4
5.5 5 0
1.192
12 .3 3 2
0
881
13.731
1.655
0
1 4 .8 8 8
1.920
0
15 .0 8 6
22 .2 5 1
290
950
3 .8 0 2
1.716
1 3 7 .7 0 9
1 2 8 .9 1 5

1 .4 6 2 .9 3 1
8 9 4 .0 3 7
3 9 .0 5 4
5 6 .2 7 0
3 4 6 .2 6 5
3 6 .6 3 6
2 4 9 .3 7 1
6 6 .4 6 7
7 4 .3 7 7
5 .8 2 9
19 .7 6 9
0
3 9 5 .7 3 6
3 8 2 .0 3 7
13 .6 9 9
17 3 .1 5 8
2 0 .3 7 6
5 .5 7 1
13 .8 5 4
21.211
4 9 .4 1 8
7 .1 6 4
5 .2 9 5
1 3.525
3 6 .7 4 5
2 4 6 .0 7 9
1 .663
3 0 .9 9 6
12 .7 2 7
19 0 .5 0 1
8 .5 3 4
1 .6 5 8
1 .2 1 6 .8 5 2
1 .3 7 4 .2 9 6
5 9 2 .3 7 2
3 0 2 .5 5 4
2 1 3 .0 7 1
5 6 .8 9 6
275
0
724
5 5 .9 0 4
5 .5 7 1
1 .3 8 8
1 3 .6 9 9
0
881
13.801
1 .6 5 5
0
14 .8 8 8
1 .9 2 0
0
1 5 .0 8 6
22 .2 3 1
293
921
5 .2 2 1
1 .7 1 6
1 3 7 .3 8 4
1 2 8 .9 1 5

1 .4 7 0 .5 5 6
8 9 7 .2 0 1
4 1 .4 2 7
5 7 .3 0 5
3 4 6 .6 3 6
3 6 .7 2 6
2 4 8 .2 4 7
6 6 .1 9 2
7 4 .2 3 7
5 .7 2 1
2 0 .7 1 0
-2
3 9 3 .7 8 2
3 7 9 .7 5 2
1 4 .0 3 0
1 7 9 .5 7 4
22 .6 8 3
5 .5 5 7
13 .9 1 2
21 .1 0 1
5 1 .4 7 6
7 .9 2 3
5 .1 8 9
14 .2 3 8
3 7 .4 9 5
2 4 7 .6 3 9
1.6 4 4
3 1 .8 3 9
1 2 .6 6 1
1 9 1 .5 3 4
8 .331
1.630
1 .2 2 2 .9 1 6
1 .3 7 5 .7 1 9
5 9 2 .3 7 2
3 0 2 .4 0 5
2 1 4 .0 9 4
5 6 .8 9 6
275
0
724
5 5 .9 0 4
5 .5 5 7
2 .5 8 8
1 4 .0 3 0
0
881
1 3 .8 1 5
1.655
0
14.863
1.920
0
1 5 .0 8 6
2 1 .5 9 8
264
945
5 .3 7 7
1 .716
1 3 7 .9 3 3
1 2 8 .9 1 5

1 .4 5 6 .4 6 9
8 8 6 .6 8 9
3 8 .2 2 8
5 2 .1 0 7
3 5 1 .3 4 2
3 7 .9 5 1
2 4 1 .8 8 9
64 .8 4 3

- 1 5 9 .0 0 0

- 1 5 5 .5 3 3

-1 5 4 .8 0 5

-1 5 7 .4 4 3

- 1 5 2 .8 0 2

V . l . R e s u lta d o d o T e s o u ro
V.2. R e s u lta d o da P r e v id ê n c ia S o cial

3 3 .8 4 2
- 1 9 2 .8 4 2

3 5 .3 9 8
- 1 9 0 .9 3 1

3 4 .2 8 4
-1 8 9 .0 8 9

3 9 .1 9 3
- 1 9 6 .6 3 7

4 5 .7 8 8
- 1 9 8 .5 9 1

VI. AJUSTE M E TO D O L Ó G IC O
V II. DISCREPANCIA ESTATÍSTICA
V III. P R IM Á R IO AB AIXO D A LINH A (V + V I+ V II)

0
0
- 1 5 9 .0 0 0

0
0
- 1 5 5 .5 3 3

0
0
-1 5 4 .8 0 5

0
0
-1 5 7 .4 4 3

0
0
- 1 5 2 .8 0 2

V. P R IM Á R IO G O V E R N O CENTRAL {III - IV)
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R$ m ilh õ e s

Discriminação

Avaliação 4^
Bimestre

1.482.180
901.393

1.485.986
905.091

4 2.246
58.434
353.296
36.914
249.176
66.338
75.933
4.131
14,924

43.534
57.767
354.296
36.764
250.375
66,323
77.308
3.964
14.761

-2
392.500

-12
390.549

378.836
13.664

377.195
13.354

188.289

190.359

23.114
5.599
13.929
20.909
58.832
7.924
5.181
14.503
38.300

23.191
5.604
13,915
20.728
60.362
7.097
5.197
14.748
39.517

256.070

255.948

1.394
36.014
12.545
196.497
8.110
1.510

1.361
37.005
12.437
195.328
8.201
1.616

1.226.110
1.385.110
594.119
302.113
221.206

1.230.039
1.380.814
592.940
300.660
218.708

IV.3.1. A b o n o e Seguro D ese m p re g o
IV.3.2. A n is tia d o s
IV.3.3. A u x ílio à CDE
IV.3.4. Benefícios de Leg. Especial e Indenizações
IV.3.5. Benefícios LOAS/RMV
IV.3.6. C o m p le m e n to do FGTS
IV.3.7. C ré d ito s E x tra o rd in á rio s
IV.3.8. C om p. ao RGPS pelas d e so n e ra çõ e s da fo lh a
IV.3.9. C o n v ê n io s /D o a ç õ e s (P o d e r Executivo)
IV.3.10. Fabricação de Cédulas e M o e d a s
IV.3.11. F u n d e f / Fundeb - C o m p le m e n ta ç ã o
IV,3,12. F undo C o n s titu c io n a l d o DF
IV.3.13. Fundos FDA, FDNE e FDCO
IV.3.14. L e g is la tiv o /J u d ic iá rio /M P U /D P U
IV.3.15. Lei Ka n d ir (LCs nS 8 7 /9 6 e 1 0 2 /0 0 )
IV.3.16. Reserva de C o n tin g ê n c ia
IV.3.17. Sentenças Judiciais e P re ca tó rio s - OCC
IV.3.18. Subsídios, Subvenções e Proagro
IV.3.19. T ransf. ANA-Receitas Uso Recursos Hídricos
IV.3.20. Tra n sfe rê n cia M u lta s ANEEL
IV.3.21 Im p a c to Prim á rio d o FIES
IV.3.22 F in a n c ia m e n to de C a m p a n h a E le ito ra l

56.896
275
0
724
56.029
5.599
12.168
13.664
0
881
13.815
1.655
0
14.885
1.920
0
14.250
20.584
253
922
4.969
1.716

55.573
275
0
724
56.307
5.604
12.168
13.354
0
881
13.815
1.655
0
14.855
1.920
0
14.562
19.210
245
908
4.937
1.716

IV.4. Despesas com Controle de Fluxo do Poder Executi\
IV.5. Despesas Discricionárias

138.132
129.541

138.965
129.541

V. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (III - IV)

-159.000

-150.775

V . l. R e su lta do do T eso u ro
V.2. R e su lta d o da Previdência Social

42.619
-201.619

51,616
-202.391

0

0

1. RECEITA TOTAL
1.1. Receita Administrada pela RFB, exceto RGPS
1.1.1,
1.1.2,
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5,
1,1,6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Im p o s to de Im p o rta ç ã o
IPI
Im p o s to s o b re a Renda
lOF
COFINS
PIS/PASEP
CSLL
CIDE - C om bu stíve is
O u tra s A d m in is tra d a s pela RFB

1.2. Incentivos Fiscais
1.3. Arrecadação Líquida para o RGPS
1.3.1. Projeção N o rm a l
1.3.2. Ressarc. de deso ne ra çõ es p re vid e n c iá ria s

1.4. Outras Receitas
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1,4.8.
1.4.9.

Concessões e Permissões
C o m p le m e n to d o FGTS
C ont. Plano de Seg. do S e rv id o r
C o n trib u iç ã o d o S alário-E ducação
C o ta -P a rte de C om pensações F inanceiras
D iv id e n d o s e P articipações
Operações co m A tivo s
Receita P rópria (fo n te s 50 & 81)
D em ais Receitas

II. TRANSFERENCIAS POR REPARTIÇAO DE RECEITA
II.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Cide c o m b u stív e is
Com pensações Financeiras
C o n trib u iç ã o do Salário Educação
FPE/FPM/IPI-EE
Fundos C o n s titu c io n a is
Demais

III. RECEITA UQUIDA (1 - II)
IV. DESPESAS
IV.1. Benefícios da Previdência
IV.2. Pessoal e Encargos Sociais
IV.3. Outras Desp. Obrigatórias

VI. AJUSTE METODOLÓGICO
VII. DISCREPANCIA ESTATÍSTICA
VIII. PRIMÁRIO ABAIXO DA LINHA (V+VI+VII)
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ANEXO VII - Mínimos Constitucionais de Saúde e de Educação

Mínimo Constitucional de Saúde (EC 86/2015)
Avaliação 4 ® Bimestre

___________________________Discriminação_______________________________R$ milhões
A. Mínimo ASPS de 2017

_______________________________________________ 109'088,1

B. Percentual de Aplicação (IPCA 12 meses)*^*__________________________________ 3,00%
C. Valor do Mínimo para 2018 (C) = (A)*(l+B)______________________________112.360,8
D. Reposição RAP Cancelado_________________________________________________ 638,8
E. Total Despesas (ASPS)_________________________________________________ 116.075,0
F. Excesso (+) ou Frustração (-) emrelação ao mínimo (F) = (E)-(C)-(D)____________ 3.075,4
F o n te /E la b o r a ç ã o ; SO F/M P
(1) 15% da R C L re a liz a d a em 2 0 1 7 , q u e f o i de R$ 7 2 7 .2 5 4 ,3 m ilh õ e s , c o n fo r m e P o r ta ria STN nS 69,
2 9 /0 1 /2 0 1 8 .
(2) De a c o rd o c o m o a rt. 110 d o A to das D is p o s iç õ e s C o n s titu c io n a is T r a n s itó r ia s .
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Mínim o Constitucional de M anutenção e Desenvolvimento do Ensino
Avaliação 4^ Bimestre
R$ m ilh õ e s

Discriminação

Dotação Atual 2018

A. DESPESA MDE (DO iViÍNIMO CONSTITUCIONAL) (B+C)

66.395,6
56.461,5

B. DESPESAS NÃO SUJEITAS A LIMITES

48.862,9

Pessoale Encargos

2.892,6

Benefícios ao Servidor
Complementação da União ao FUNDEB

4.215,8
490,3

Outras Despesas Obrigatórias MEC

9.934,0

C. DESPESAS SUJEITAS A LIMITES
D. MÍNIMO CONSTITUCIONAL MDE 2017

48.981,0

E. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (IPCA 12 meses)*^’

3%

F. VALOR MÍNIMO PARA 2018

50.450,4

E. EXCESSO (+) OU FRUSTRAÇÃO (-) EM RELAÇÃO AO MÍNIMO (F-A)

15.945,2

(1) 18% dos impostos arrecadados em 2017 líquidos de transferência, conforme Portaria STN
n5 69, 29/01/2018.
(2) De acordo com o art. 110 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
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ANEXO VIII - Disposições Legais
0

art. 9- da Lei Com plem entar n^ 101, de 4 de maio de 2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal, LRF dispõe que, se verificado ao final de um bim estre que a
realização da receita poderá não co m p o rta r o cu m p rim e n to das metas de resultado
prim ário estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes, o M inistério Público da
União - MPU e a Defensoria Pública da União - DPU promoverão, por ato p róprio e nos
m ontantes

necessários,

m ovim entação

nos trin ta

financeira,

segundo

dias subsequentes,
os

critérios

limitação

fixados

pela

de
Lei

em penho
de

e

Diretrizes

Orçamentárias - LDO.
A Lei n® 13.473, de 8 de agosto de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2018, LDO-2018, por sua vez, estabelece, em seu art. 56, que, caso seja necessário
efetuar limitação de em penho e m ovim entação financeira de que tra ta o art. 9^ da LRF,
0 Poder Executivo apurará o m o n ta n te necessário e inform ará a cada órgão orçam entário

dos Poderes Legislativo e Judiciário, do MPU e da DPU até o vigésimo segundo dia após
o encerram ento do bimestre.
Adicionalmente, o § 4^ do citado art. 56 determ ina ao Poder Executivo divulgar
na interne t e encaminhar ao Congresso Nacional relatório que será apreciado pela
Comissão Mista de que tra ta o art. 166, § 1^, da Constituição, contendo:
1- a m emória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas primárias e
a dem onstração da necessidade da limitação de em penho e m ovim entação financeira
nos percentuais e m ontantes estabelecidos por órgão;
II - a revisão dos parâm etros e das projeções das variáveis de que tra ta m o inciso
XXI do Anexo II e o Anexo de Metas Fiscais;
III - a justificativa das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as
providências que serão adotadas quanto à alteração da dotação orçamentária, bem
como os efeitos dos créditos extraordinários abertos;
IV - os cálculos relativos à frustração das receitas primárias, que terão por base
dem onstrativos atualizados de que tra ta o inciso XI do Anexo II, e dem onstrativos
equivalentes, no caso das demais receitas, justificando os desvios em relação à
sazonalidade originalm ente prevista;
V - a estimativa atualizada do resultado prim ário das empresas estatais,
acompanhada da m emória dos cálculos referentes às empresas que responderem pela
variação;
VI - a justificativa dos desvios ocorridos em relação às projeções realizadas nos
relatórios anteriores;
VII - detalham ento das dotações relativas às despesas obrigatórias com controle
de fluxo financeiro, com a identificação dos respectivos órgãos, programas, ações e
valores envolvidos; e
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Cumpre ainda ressaltar que, apesar de o art. 9- da LRF exigir avaliação da receita
orçam entária, torna-se tam bé m necessário proceder, para fins de uma completa
avaliação para c u m p rim e n to das metas, à análise do co m p o rta m e n to das despesas
primárias de execução obrigatória, uma vez que suas reestimativas em relação às
dotações constantes da LOA podem afetar a obtenção do referido resultado.
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ANEXO I X - D em on strativo Reserva para am pliação de limites de
em penho
Reserva para ampliação de limites de empenho
Decreto ns 9.452/2018
R$ 1,00
Valor inicial (a)

9.782.262.261

Utilização (b)
Portaria MP

2.503.991.802
239, de 2 de agosto de 2018

80.251.820

Portaria MP n® 258, de 22 de agosto de 2018

100.000.000

Portaria MP ne 263. de 28 de agosto de 2018
Portaria MP

16.498.015

268, de 0 4 de setembro de 2018

453.000.000

Portaria MP n- 272, de 5 de setembro de 2018

21.000.000

Portaria MP ri9 282, de 12 de setembro de 2018
Portaria MP

134.136.443

283, de 12 de setembro de 2018

1.230.270.530

Portaria MPn5 287, de 2018

264.501.985

Portaria MP

204.333.009

289, de 2018

Saldo (c) = (a) - (b)

7.278.270.459

F o n t e /E la b o r a ç ã o : SOF/MP
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ANEXO X - Demonstrativo Transferências Constitucionais
R$ milhões

1. TRANSFERÊNCIAS POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1. Cide combustíveis
0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção
no Dominio Econômico - CIDE-Combustiveis
Float

244.220,3
1.822,4
1.849,5
(27,1)

11.2. Compensações Financeiras
0A53 - Transferências das Participações pela Produção de
Petróleo e Gás Natural (Lei n° 9.478, de 1997)
PO Pagamento Sentença de Correção Monetária
0223 - Transferência de Cotas-Partes da Compensação Financeira
-Tratado de ITAIPU (Lei n° 8.001, de 1990 - Art.1°)
0546 - Transferências de Cotas-Partes da Compensação
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de
0547 - Transferências de Cotas-Partes da Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos IVlinerais (Lei n“ 8.001,
11.3. Contribuição do Salário Educação
0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei n°
9.424, de 1996 -A rt. 15)
11.4. FPE/FPM/IPI-EE

255.947,7

11.727,4

1.361,3

(461,1)

1.149,5

(700,0)
238,9

211,8

27.866,6

37.005,2

9.138,5

22.736,9

32.326,2

9.589,4

5,9

5,9

663,1

878,0

214,9

1.505,3

1.251,7

(253,6)

-

2.961,4

2.543,3

(418,1)

13.015,0

12.436,8

(578.2)

13.015,0

12.436,8

(578.2)

191.128,7

195.327,9

4.199,2

0044 - Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal FPE (CF, art.159)

69.625,7

70.872,7

1.247,0

0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159)

80.954,7

82.410,2

1.455,4

4.186,8

4.621,4

434,6

36.653,8

37.415,8

762,0

0046 - Transferência da Cota-Parte dos Estados e DF
Exportadores na Arrecadação do IPI (CF, Art. 159)
0C33 - Fundo de Manutenção e Desenwlymento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FLOAT

(292,30)

11.5. Subsídio aos Fundos Constitucionais

7,86

300,2

8.771,0

8.200,5

(570,5)

2.428,5

2.472,3

43,8

3.642.8

3.708,5

65,6

0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste

3.642.8

3.708,5

65,6

0534 - Financiamento aos Setores Produtiws da Região Norte
(FNO)

2.428,5

2.472,3

43,8

-3.371,7

-4.161,0

(789,3)

1.616,5

1.616,0

(0,5)

1.051,4

1.063,0

11,6

262,8

265,8

2,9

33,6

20,0

(13,6)

165,9

63,4

(102,5)

2,7

3,9

1,1

100,2

200,C

99,9

0029 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região CentroOeste
0030 - Financiamento aos Setores Produtiws do Semiàrido da
Região Nordeste

Superávit Fundos
U.S. Demais
006M - Transferência do Imposto Territorial Rural
0C33 - Fundo de Manutenção e Desenwlymento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação OOH6 - Transferência do Imposto sobre Operações Financeiras
Incidentes sobre o Ouro (Lei n° 7.766, de 1989)
0169 - Transferência de Concursos de Prognósticos (Lei n° 9.615,
de 1998)
0C03 - Transferência de Recursos Decon-entes de Concessões
Florestais (Lei n" 11.284, de 2006 - Art. 39)
OOPX-Transferência de Recursos Arrecadados por Taxa de
Ocupação, Foro e Laudêmio
Fonte: STN/MF e SOF/MP
B aboração: SOF/MP
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ANEXO XI - D em on strativo Despesas Obrigatórias com Controle de Fluxo (LDO2018, A rt. 56, §49, VII)
R$ milhões
Ação

Avaliação
35

Avaliação
4°

Bimestre

Bimestre

20000 - Presidência da República

(a)
626,9

(b)
627,6

0,7

2012 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar

468,0

468,0

0,0

0359 - Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei n- 10.420, de
2002)

468,0

468,0

0,0

2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da

158,9

159,6

0,7

50,2

51,0

0,7

108,7

108,7

0,0

22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

378,5

382,5

4,0

2105 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

378,5

382,5

4,0

130,1

134,1

4,0

248,4

248,4

0,0

e

161,9

161,9

0,0

2106 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

161,9

161,9

0,0

60,9

60,9

0,0

101,0

101,0

0,0

25000 - Ministério da Fazenda

505,0

555,0

50,0

2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da
Fazenda

505,0

555,0

50,0

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes

233,4

283,4

50,0

212B

271,6

271,7

0,1

26000 - Ministério da Educação

9.357,1

9.416,8

59,6

2080 - Educação de qualidade para todos

6.439,5

6.439,5

0,0

OOPI - Apoio à Alim entação Escolar na Educação Básica (PNAE)

4.147,0

4.147,0

0,0

0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica

1.492,5

1.492,5

0,0

0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica

800,0

800,0

0,0

(b)-(a)

República
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

Agricultura, Pecuária e Abastecimento
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes
24000 - Ministério
Comunicações

da

Ciência,

Tecnologia,

Inovações

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes
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R$ milhões
Ação

Avaliação

Avaliação

30

49

Bimestre

Bimestre

(b)-(a)

(a)

(b)

2.917,6

2.977,3

59,6

708,2

726,8

18,5

2.209,4

2.250,5

41,1

28000 - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

33,4

33,4

0,0

2121 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

33,4

33,4

0,0

94

9,1

0,0

24,2

24,2

0,0

30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública

324,7

334,5

9,8

2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da
Justiça e Segurança Pública

324,7

334,5

9,8

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,

104,4

108,4

4,0

220,3

226,1

5,8

2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da
Educação
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

Indústria, Comércio Exterior e Serviços
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes
32000 - Ministério de Minas e Energia

89,2

89,3

0,1

2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de
Minas e Energia

89,2

89,3

0,1

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,

32,0

32,1

0,1

57,2

57,2

0,0

Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B Benefícios
Obrigatórios
aos
Empregados, M ilitares e seus Dependentes

Servidores

Civis,

35000 - Ministério das Relações Exteriores

472,6

480,6

8,0

2118 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das
Relações Exteriores

472,6

480,6

8,0

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes

130,9

137,9

7,0

212B Benefícios
Obrigatórios
aos
Empregados, M ilitares e seus Dependentes

341,7

342,7

1,0

Servidores

Civis,

36000 - Ministério da Saúde

83.317,0

83.070,1

-246,9

2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

82.300,9

82.054,0

-246,9

20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e

265,0

265,0

0,0

1.500,0

1.500,0

0,0

Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária
20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde

69
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R$ milhões
Ação

Avaliação
35

Avaliação
49

Bimestre

Bimestre

(b)-(a)

(a)

(b)

28,0

28,0

0,0

20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e
M unicípios para a Vigilância em Saúde

2.480,0

2.228,0

-252,0

20YE - Aquisição e Distribuição de Im unobiológicos e Insumos

4.827,0

4.879,2

52,2

20AI - Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas
Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta
Pra Casa)

para Prevenção e Controle de Doenças
219A - Piso de Atenção Básica em Saúde

17.218,5

17.181,6

-36,9

2E79 - Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Política
Nacional de Atenção Básica-PNAB)

98,6

98,6

0,0

4368 - Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da

451,1

335,0

-116,1

1.169,0

1.260,8

91,8

7.203,9

7.218,0

14,1

8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em
Média e Alta Complexidade

47.059,7

47.059,7

0,0

2115 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da
Saúde

1.016,1

1.016,1

0,0

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes

382,2

382,2

0,0

212B - Benefícios Obrigatórios
aos
Empregados, M ilitares e seus Dependentes

633,9

633,9

0,0

37000 - Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União

19,3

19,3

0,0

2133 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

19,3

19,3

0,0

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes

6,3

6,3

0,0

212B - Benefícios Obrigatórios
aos
Empregados, M ilitares e seus Dependentes

13,1

13,1

0,0

aquisição de medicam entos do Com ponente Estratégico
4370 - A ten dim e nto à População com M edicam entos para
T ra tam en to dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças
Sexualmente Transmissíveis
4705 - Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de
M edicam entos do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica

Servidores

Civis,

Transparência e Controladoria-Geral da União

Servidores

Civis,

39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

131,4

171,5

40,1

2126 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil

131,4

171,5

40,1

0095 - Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação

5,0

45,1

40,1

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes

53,5

53,5

0,0
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R$ milhões
Ação

Avaliação

Avaliação

30

40

Bimestre

Bimestre

(b)-(a)

(a)

(b)

72,9

72,9

0,0

40000 - Ministério do Trabalho

87,6

87,6

0,0

2131 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

87,6

87,6

0,0

32,8

32,8

0,0

54,8

54,8

0,0

42000 - Ministério da Cultura

34,0

34,0

0,0

2107 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

34,0

34,0

0,0

8,1

8,1

0,0

25,8

25,8

0,0

212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

Trabalho
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

Cultura
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes
44000 - Ministério do Meio Ambiente

64,0

64,0

0,0

2124 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

64,0

64,0

0,0

21,4

21,4

0,0

42,6

42,6

0,0

156,8

156,8

0,0

156,8

156,8

0,0

42,1

42,1

0,0

114,6

114,6

0,0

51000 - M inistério do Esporte

4,5

4,6

0,0

0903 - Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as

0,9

0,9

0,0

0,9

0,9

0,0

3,6

3,7

0,0

1,4

1,4

0,0

M eio Am biente
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes
47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão
2125 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

Decorrentes de Legislação Específica
OOHO - Transferências à Confederação Brasileira de Clubes - CBC
e à Federação Nacional dos Clubes Esportivos - FENACLUBES
2123 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do
Esporte
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
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R$ milhões
Avaliação

Avaliação

39

40

Bimestre

Bimestre

(a)

(b)

2,3

2,3

0,0

52000 - Ministério da Defesa

8.663,7

8.996,2

332,5

2058 - Defesa Nacional

2.400,0

2.600,0

200,0

20XV - Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

1.391,6

1.591,6

200,0

Ação

212B

-

Benefícios

O brigatórios

aos

Servidores

Civis,

(b)-(a)

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

Brasileiro - SISCEAB
2 1 2 0 - M ovim entação de M ilitares

1.003,4

1.003,4

0,0

2913 - Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

5,0

5,0

0,0

2108 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

6.263,7

6.396,2

132,5

2.853,8

2.853,8

0,0

3.117,5

3.250,0

132,5

292,4

292,4

0,0

Defesa
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes
2865 - M anutenção e Suprim ento de Fardamento
53000 - Ministério da integração Nacional

61,1

62,3

1,3

2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da

61,1

62,3

1,3

18,8

18,8

0,0

42,3

43,5

13

54000 - Ministério do Turismo

4,3

4,3

0,0

2128 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

4,3

4,3

0,0

1,1

1,2

0,1

3,2

3,2

-0,0

55000 - Ministério do Desenvolvimento Social

29.827,3

30.413,4

586,1

2019 - Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro

29.349,6

29.935,7

586,1

28.883,9

29.470,0

586,1

465,7

465,7

0,0

477,7

W 11,l

0,0

206,7

206,7

0,0

Integração Nacional
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

Turismo
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

Único e da articulação de políticas sociais
8442 - Transferência de Renda Diretam ente às Famílias em
Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei n^ 10.836, de 2004)
8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa
Bolsa Família
2122 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do
Desenvolvimento Social
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
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R$ milhões
Avaliação

Ação

39

Avaliação

49

(b)-(a)

Bimestre

Bimestre

(a)

(b)

271,0

271,0

56000 - Ministério das Cidades

89,8

109,0

19,3

2116 - Programa de Gestão e M anutenção do Ministério das

89,8

109,0

19,3

26,4

28,9

2,5

63,4

80,2

16,8

60000 - Gabinete da Vice-Presidência da República

0,2

0,2

0,0

2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

63000 - Advocacia-Geral da União

71,0

74,5

3,5

2130 - Programa de Gestão e Manutenção da Advocacia-Geral

71,0

74,5

3,5

17,1

17,1

0,0

54,0

57,5

3,5

71000 - Encargos Financeiros da União

2.508,0

2.559,2

51,2

0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais

2.366,5

2.464,1

97,6

OOQK - Ressarcimento de Recursos Pagos pelas Concessionárias

1.081,3

1.178,9

97,6

1.285,2

1.285,2

0,0

141,5

95,1

-46,4

Civis,

141,5

95,1

-46,4

73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios

143,8

143,8

0,0

2125 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do

143,8

143,8

0,0

54,6

51,5

-3,1

212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

0,0

Empregados, IVlilitares e seus Dependentes

Cidades
2004 - Assistência IVIédica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

O brigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

República
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

Obrigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

da União
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes
212B

-

Benefícios

O brigatórios

aos

Servidores

Civis,

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

e Permissionárias de Serviços Públicos de Distribuição de
Energia Elétrica
OOQL- Pagamento de Indenização às Concessionárias de Energia
Elétrica pelos Investimentos Vinculados a Bens Reversíveis ainda
não Amortizados ou não Depreciados
2125 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
212B

-

Benefícios

O brigatórios

aos

Servidores

Empregados, M ilitares e seus Dependentes

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, M ilitares e seus Dependentes

73
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ANEXO XII - D em onstrativo Despesas Obrigatórias com Subsídios, Subvenções e
Proagro
A v aliação d o 4<

LOA 2018 Aç3o

O r ç a m e n tá ria

O r ç a m e n tá r i a

(3)

A valiação d o 4S
(c = d -b )

Espaço p a r a
cré d ito

F inanceira

(b)

(e=b-a)

(d)

TOTAL GERAL

20.346.1

2 0.718.5

-1.5 08.8

1 9.209.7

372.4

T otal O rç a m e n tá rio e Financeiro

18.921.9

1 8.961,4

-702,9

1 8.258.5

39.5

9,9

6,9

2,3

9,2

-3,0

90,0

90,0

-76,6

13,4

0,0

18,0

18,0

-18,0

009J

Equalízação de juros nos financiamentos destinados à reestruturação produtiva e às
exportações (M P n« 382, de 2 4 /0 7 /0 7 ) - REVITALIZA

OOGW

Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura
Familiar (Lei nB 8.427, de 1992)

OOGZ

Equalízação d e Preços nas Aquisições do Governo Federal de Produtos da Agricultura

0,0

Familiar e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF-AF (Lei ns
8.427, de 1992)
0281

EqualizaçSo de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei n * 8.427, de 1992)

4.337,7

3,4 50,0

-472,9

2.977,0

-887,7

029 4

Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nS 8.4 27, de

1.953,8

1.490,8

-284,0

1.206,8

•463,0

178,3

178,3

0,0

178,3

0,0

52,9

47,6

5,9

53 ,6

-5,3

342,0

494,0

23,7

517,7

152,0

630,0

478,0

-10,5

467,5

-152,0

2,348,9

1.817,6

-244,4

1.573,2

-531,3

3.404,4

2.625,4

0,0

2.625,4

-779,0

3,7

3,6

0,0

3,6

0,0

23,3

21,7

6,4

28,0

-1,6

1.556,3

1.556,3

-5 97,8

958,5

0,0

9,0

7,0

-0,3

6,6

-2,0

3.188,3

4.2 5 1,1

759,2

5,0 10,3

1.062,8

10,4

1.589,4

670,1

2,259,4

1.579,0

53,4

48,2

-3,5

44,7

•5,2

561,6

6 24,0

-462,5

161,5

62,4

1992)
029 7

Equalízação de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis n^ 9.126,
de 1995 e nS 10.186, de 2001)

0298

Equalízação d e Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei n&
8.427, de 1992)

0299

Equalízação de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de
Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei n^ 8.427, de 1992)

0300

Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei
nS 8.427, de 1992)

0301

Equalízação de Juros e de outros Encargos Financeiros e m Operações de
Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nS 8.427, de 1992)

061 1

Equalízação de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei n^
9.866, de 1999) • PESA

OOPL

Subvenção Econômica em Operações Contratadas no âm bito do Programa FAT Giro
Rural (Lei n« 11.775, de 2008)

OOEI

Equalízação de Juros em Financiamentos Destinados à Estocagem de Álcool Etílico
Combustível (Leis nS 11.922, de 2009)

0267

Equalízação de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nS 10.184, de
2001)

0E85

Subvenção Econômica em O perações de Financiamento para a Aquisição de Bens e
Serviços de Tecnologia Assistiva Destinados a Pessoas com Deficiência (M P 550, de
2011)

OOOK

Subvenção Econômica em O perações de Financiamento no âm bito do Programa de
Sustentação do Investimento e do Programa Emergencial de Reconstrução de
Municípios Afetados por Desastres Naturais (Leis nS 12.096, de 200 9 e n^ 12.409, de
2011)

00P4

Subvenção Econômica nas Operações de Crédito Rural para empreendimentos
localizados na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE (Lei nfi 12.844, de 2013)

00M 3

Equalízação de Juros nas Operações de Crédito para investimentos no âm bito do
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia-FDA e do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste-FDNE (M P 564, 2012)

0265

Proagro

037 3

Equalízação d e Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias

0,0

0,0

do Crédito Rural (Leis n® 9.138, de 1995 e n8 9.8 66, de 1999)

0A27

Equalízação de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-

150,0

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0 ,0

7,2

comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)
OOPF

Subvenção Econômica em Operações de Financiam ento de Capital de Giro para
Agroindústrias, Indústrias de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Cooperativas
Agropecuárias (Lei n6 11.922, de 2009)

OOFS

Subvenção parcial à Remuneração por Cessão de Energia Elétrica de Itaipu (Decreto
ne 7.506, de 2011)

OOGO

Remissão de Dívidas do Crédito Rural

7,2

0,0

7,2

OOJO

Microcrédito Produtivo

6,4

0,0

6,4

6,4

1.757,1

-805.9

951.2

332.8

T o ta l N e t Lendine

1.424.2

Fonte: STN/M F
Elaboração: SOF/MP
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- Mensagem no 528, de 2018, na origem, que restitui o autógrafo do Projeto de Lei da Câmara no
13, de 2018, sancionado e convertido na Lei no 13.715, de 2018;
- Mensagem no 529, de 2018, na origem, que restitui o autógrafo do Projeto de Lei da Câmara no
24, de 2018, sancionado e convertido na Lei no 13.716, de 2018;
- Mensagem no 530, de 2018, na origem, que restitui o autógrafo do Projeto de Lei da Câmara no
41, de 2018, sancionado e convertido na Lei no 13.717, de 2018;
- Mensagem no 531, de 2018, na origem, que restitui o autógrafo do Substitutivo da Câmara dos
Deputados no 2, de 2018, ao Projeto de Lei do Senado no 618/2015, sancionado e convertido na Lei no
13.718, de 2018; e
- Mensagem no 532, de 2018, que restitui o autógrafo do Projeto de Lei da Câmara no 136, de
2017, sancionado e convertido na Lei no 13.719, de 2018.
- Mensagem no 537, de 2018, que restitui o autógrafo do Projeto de Lei da Câmara no 91, de 2018,
sancionado e convertido na Lei no 13.720, de 2018.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um exemplar dos autógrafos.
São as seguintes mensagens:
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Mensagem n2 5 2 8

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico a Vossas Excelência que acabo
de sancionar o projeto de lei que "Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
{Código Penal), a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e
a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 {Código Civil), para dispor sobre hipóteses de perda
do poder familiar pelo autor de determinados crimes contra outrem igualmente titular do
mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente". Para o arquivo do
Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois autógrafos do texto ora convertido na
Lei nº 1 3 · 71 5 , de
24 de setembro de 2018 .

Brasília, 24 de setembro de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

188

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

Mensagem n-º 5 2 9

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico a Vossas Excelência que acabo
de sancionar o projeto de lei que "Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para assegurar atendimento educacional ao aluno da
educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por
1
tempo prolongado". Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois
autógrafos do texto ora convertido na Lei n-º 1 3 - 71 6
, de 2 4
de s~ternbro de 2018.

Brasília, 24

de setembro

de 2018.
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53O

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico a Vossas Excelência que acabo
de sancionar o projeto de lei que "Altera a Lei nº 13.109, de 25 de março de 2015, para
modificar o prazo da licença-paternidade do militar, no âmbito das Forças Armadas". Para o
arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois autógrafos do texto ora
convertido na Lei nº 1 3 . 7 l 7
, de 24 de s.etemb.ro de 2018.

Brasília, 24

de setembro

de 2018.
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531

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico a Vossas Excelência que acabo
de sancionar o projeto de lei que "Altera o Decreto-Lei nQ 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de
estupro, tornar pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade
sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável, estabelecer causas de aumento de pena para
esses crimes e definir como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro
corretivo; e re voga dispositivo do Decreto-Lei nQ 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das
Contravenções Penais)". Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade,
dois autógrafos do texto ora convertido na Lei nQ 1 3 . 7 J 8
, de 2 4
de setembro
de

2018.

Brasília,

24 de setembro

de 2018.
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Mensagem n-º 532

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico a Vossas Excelência que acabo
de sancionar o projeto de lei que "Determina a inscrição do nome de Miguel Arraes de Alencar
no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria". Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo,
nesta oportunidade, dois autóg.rafos do texto ora convertido na Lei n-º 13.719
, de
25
de setembro de 2018.

Brasília,

25 de

setembro

de 2018 .
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Mensagem n2 53 7

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico a Vossas Excelência que acabo
de sancionar o projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a doar 25 (vinte e cinco) Viaturas
Blindadas de Combate - Carros de Combate (VBCCC) M41 para a República Oriental do
Uruguai". Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois autógrafos
do texto ora convertido na Lei n2 13 • 720
, de 27
de setembro de 2018.

Brasília, 27

de

setembro

de 2018.
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 94, DE 2018
(nº 544/2018, na origem)
Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição, e com o art. 39, combinado com o art. 46 da Lei nº 11.440, de 2006, o nome
da Senhora PATRÍCIA MARIA OLIVEIRA LIMA, Ministra de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora
do Brasil na República do Sudão.

AUTORIA: Presidência da República
DOCUMENTOS:
- Texto da mensagem

%&41"$)0*/*$*"-®$3&

li
[!l

· ..

Página da matéria
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Mensagem no 544

Senhores Membros do Senado Federal,

De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art.
39, combinado com o art. 46 da Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à
apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, da Senhora PATRÍCIA
MARIA OLIVEIRA LIMA, Ministra de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil na
República do Sudão.
Os méritos da Senhora Patrícia Maria Oliveira Lima que me induziram a
escolhê-la para o desempenho dessa elevada função constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 2 de outubro de 2018.
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EM nº 00255/2018 MRE
Brasília, 19 de Setembro de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

De acordo com o artigo 84, inciso XXV, da Constituição Federal, e com o disposto no
artigo 39, combinado com o artigo 46, da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, submeto à
apreciação de Vossa Excelência o nome de PATRÍCIA MARIA OLIVEIRA LIMA, ministra de
segunda classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixadora do Brasil na República da Sudão.

2.
Encaminho, anexos, informações sobre o país e curriculum vitae de PATRÍCIA
MARIA OLIVEIRA LIMA para inclusão em Mensagem a ser apresentada ao Senado Federal para
exame por parte de seus ilustres membros.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Aloysio Nunes Ferreira Filho
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Aviso no 467

10 Outubro 2018

- C. Civil.
Em

2

de outubro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador JOSÉ PIMENTEL
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Indicação de autoridade.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a qual o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome da
Senhora PATRÍCIA MARIA OLIVEIRA LIMA, Ministra de Segunda Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixadora do Brasil na República do Sudão.
Atenciosamente,

ELISEU PADILHA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRA DE SEGUNDA CLASSE PATRÍCIA MARIA OLIVEIRA LIMA
CPF: 296.478.861-87
ID: 10116 MRE
1964
Filha de José Francisco de Lima e de Helena Maria de Oliveira Lima, nasce no Rio de Janeiro.
Dados Acadêmicos:
1986
Licenciatura em História, Universidade de Brasília
1988
Bacharelado em História, Universidade de Brasília
1989
Especialização em História das Relações Exteriores do Brasil, Universidade de Brasília
2014
LIX CAE, A Diplomacia Brasileira e a Gestão de Oportunidades no Sudão
MBA em Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais, Fundação Getúlio Vargas (em
2017
desenvolvimento)
2018
Gestão Estratégica, Especialização, Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAD)
Cargos:
1989
Terceira-secretária
1996
Segunda-secretária
2004
Primeira-secretária, por merecimento
2008
Conselheira, por merecimento
2014
Ministra de segunda classe, por merecimento
Funções:
1991-94
Divisão de Imigração, Assistente
1994-95
Embaixada em Moscou, terceira-secretária
1995-97
Embaixada em Manágua, terceira e segunda-secretária
1997-00
Consulado-Geral em Santiago, Cônsul-Adjunta
2000-02
Embaixada em Lima, segunda-secretária
2002
Coordenação-Geral de Modernização e Planejamento Administrativo, Assistente
2002-03
Departamento Cultural, Assessora
2003
Coordenação-Geral de Combate aos Ilícitos Transnacionais, Coordenadora-Assistente
2003-2006
Chefe da Assessoria Internacional, Controladoria-Geral da União, Presidência da República
2006-07
Departamento de Direitos Humanos, Assessora
2007
Chefe, substituta, da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional
2007-09
Departamento de Estrangeiros, Coordenadora
2008
Missão Transitória em Conacri
2009-11
Embaixada em Lima, Conselheira
2011-2014
Departamento da África, Assessora Técnica
2011
Missão Transitória em Cartum
2012
Missão Transitória em Cartum
2014-17
Embaixada no Kuaite, Conselheira e Ministra
2017
Chefe da Divisão de Seguimento de Cúpulas
2018
Grupo de Assistência Operacional e Administrativa (GAOA)
Condecorações:
2000
Medalha "Amigo da Marinha", Lima, Peru
2003
Ordem de Rio Branco, Brasil, Cavaleiro

ALEXANDRE VIDAL PORTO
Diretor do Departamento do Serviço Exterior
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

REPÚBLICA DO SUDÃO

•

INFORMAÇÃO PARA O SENADO FEDERAL
OSTENSIVO
Setembro de 2018
DADOS BÁSICOS SOBRE SUDÃO
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NOME OFICIAL
GENTÍLICO
CAPITAL
ÁREA
POPULAÇÃO (CIA, 2017)
LÍNGUAS OFICIAIS
PRINCIPAIS RELIGIÕES
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MINISTRO DOS NEGÓCIOS
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PIB NOMINAL (FMI, 2017)
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IDH (2015)
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ÍNDICE DE DESEMPREGO (CIA,
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República do Sudão
Sudanês(a)
Cartum
1 861 484 km²
37 345 935 milhões
Árabe (oficial); Inglês (oficial); mais de 500 dialetos em
toda a nação.
Islamismo (97%), maioria Sunita; Cristianismo (1,5%),
crenças africanas tradicionais (1,5%).
República presidencialista
Bicameral – Conselho dos Estados ou Majlis al-Wilayat
(câmara alta, com 50 assentos escolhidos indiretamente
pelas assembleias estaduais por período de 6 anos) e
Assembleia Nacional ou Majlis Watani (câmara baixa, com
426 assentos, dos quais 213 eleitos diretamente, 128
cadeiras reservadas a mulheres, 85 eleitos diretamente por
voto proporcional)
Omar Hassan Al-Bashir (desde 1989)
Awad Al Jaz (desde abr/2018)
US$ 119 bilhões
US$ 186.8 bilhões
4,3% (2017); 4,7% (2016); 4,9% (2015); 2,7% (2014)
US$ 3.186
US$ 4.600
0,490/165º no ranking
64,4 anos
75,9%
20%

UNIDADE MONETÁRIA

Libra Sudanesa

EMBAIXADOR EM BRASÍLIA

Abdelmoniem Ahmed Alamin Alhussain (desde 29/08/17)

COMUNIDADE BRASILEIRA
ESTIMADA

Cerca de 20

INTERCÂMBIO BILATERAL (US$ MILHÕES F.O.B) – FONTE: MDIC
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
BRASIL
SUDÃO
Intercâmbio
51,1
97,2
100,5
96,8
81,9
53,8
17,3
24,8
31,47
42,7
Exportações
50,8
97,2
100,5
96,7
81,8
53,6
16,9
23,4
30,4
42,1
Importações
0,3
0,05
0,04
0,06
0,13
0,2
0,4
1,4
1,07
0,6
Saldo
50,5
97,2
100,5
96,6
81,7
53,4
16,5
22,0
29,33
41,5
Informação elaborada em 31/07/2018, por OS Augusto Leite. Revisado por Min. Paulo Cypriano, em 31/07/2018

2018 (janjun)
5,62
5,6
0,02
5,58

APRESENTAÇÃO
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Terceiro país mais extenso da África e umas das dez maiores economias do
continente, o Sudão está situado na interseção da África subsaariana e do mundo árabe, em
região tradicionalmente conturbada. No plano político interno, desde a independência (1956),
o conflito entre as regiões norte e sul do país dominou a agenda sudanesa. No domínio
econômico, a secessão do sul, em 9/7/2011, impôs ao país dificuldades econômicas que o
levaram a buscar, com particular intensidade, a diversificação de sua matriz produtiva e a
atração de investimentos externos. A separação do Sudão do Sul, que concentrava cerca de
75% das reservas exploradas do país, resultou na perda de grande parte da renda derivada do
petróleo, a qual respondia por mais da metade da receita orçamentária do governo em Cartum
e cerca de 95% do valor das exportações sudanesas.
Entre os desafios enfrentados pelo governo sudanês, para reestruturar e revitalizar
sua economia, destaca-se o de superar o relativo isolamento internacional em que o país se
encontra a partir de meados da década de 1990, quando o Sudão foi acusado de dar abrigo a
terroristas e de esboçar planos de deflagrar, a partir de seu território, revolução islâmica no
exterior. Em decorrência, os EUA impuseram ao Sudão sanções econômicas unilaterais em
1997. Contudo, a moderação política e religiosa, bem como a cooperação prestada em
questões de contraterrorismo em anos mais recentes, entre outros fatores, levaram ao
levantamento das sanções unilaterais norte-americanas em 2017 e à gradativa normalização
das relações econômicas e comerciais internacionais do país. Em seus esforços de cooperação
econômica, o Sudão também conta com possibilidades de financiamentos crescentes de
países do Golfo, dos quais tem promovido aproximação política.
No curto prazo, o Sudão deverá manter como prioridade a estabilização da
economia. Para o longo prazo, a tendência é de que o governo sudanês invista no
desenvolvimento da infraestrutura nacional e, especialmente, no setor agrícola, responsável,
atualmente, pela maior parte das exportações do país. O Sudão possui, possivelmente, o
maior potencial agrícola, bem como uma das maiores reservas de ouro do continente africano,
entre outros importantes recursos naturais. Nos três últimos anos, de 2015 a 2017, o país
manteve o índice de crescimento econômico acima dos 4%. A expectativa governamental é
de conferir maior dinamismo ao desenvolvimento econômico, como pretendem reformas
macroeconômicas anunciadas no início de 2018.
No âmbito internacional, a política externa sudanesa tem-se pautado, em boa
medida, pelo processo de paz em relação ao Sudão do Sul, no qual Cartum tem
desempenhado papel considerado positivo, e pelos focos de conflito internos com
implicações para a política exterior do país (Darfur, Cordofão do Sul e Nilo Azul). Ademais,
o governo sudanês tem buscado aproximar-se dos países do Golfo, da Índia e da China, que
têm atuado como financiadores dos déficits no balanço de pagamentos sudanês, bem como
promover a plena normalização das relações com os EUA e outras potências ocidentais.
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No plano bilateral, embora possuam histórico recente, as relações têm evoluído a
bom termo. O histórico de investimentos brasileiros no setor agrícola, o perdão de 90% da
dívida sudanesa (2013) e o lançamento de projetos de cooperação técnica bilateral no
domínio da cana-de-açúcar – e, proximamente, do algodão – são marcos do relacionamento
recente. A parceria entre os dois países no setor da agricultura tem-se mostrado
particularmente promissora, uma vez que o Sudão tem investido na modernização de seu
potencial agrícola, considerado um dos maiores do continente africano. Por outro lado, a
normalização paulatina da vida econômica e financeira do país, com o fim das sanções
econômicas norte-americanas, deverá contribuir para a dinamização dessa e de outras
vertentes do relacionamento bilateral.
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PERFIL BIOGRÁFICO

OMAR HASSAN AHMED AL-BASHIR

Presidente da República do Sudão
Al-Bashir nasceu em Hosh Bannaga, em 1944. É militar de carreira, estudou em
academia militar no Egito e lutou ao lado do exército egípcio contra Israel em 1973. Foi
adido militar nos Emirados Árabes e, mais tarde, ministro da Defesa do Sudão. Liderou a
campanha militar contra o Exército Popular de Libertação do Sudão, na parcela sul do país.
Esteve à frente do movimento revolucionário de 1989, apoiado pela Frente
Nacional Islâmica, que derrubou o presidente Sadek al-Mahdi, quando se converteu em
diretor do Conselho Revolucionário para a Salvação Nacional, ocasião em que assumiu,
simultaneamente, os postos de chefe de estado, primeiro-ministro, chefe das Forças Armadas
e ministro da Defesa. Foi eleito em 1996 e reeleito sucessivamente desde então.
Em 2005, assinou o Acordo Abrangente de Paz (AAP), que pôs fim a décadas de
conflito com o Movimento/Exército Sudanês de Libertação Nacional (SPLM/A) e previu a
realização do referendo sobre a autodeterminação do Sudão do Sul.
Em 2009 e 2010, o Tribunal Penal Internacional (TPI) expediu mandados de prisão
contra o Presidente Al-Bashir, sob acusação de crimes de guerra, crimes contra a humanidade
e genocídio, que teriam supostamente sido cometidos em campanha de contra-insurgência em
Darfur.
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RELAÇÕES BILATERAIS
Apesar de Brasil e Sudão terem estabelecido relações diplomáticas em 1968, o
relacionamento bilateral adquiriu maior relevância somente a partir de meados dos anos 2000.
Os longos conflitos civis entre o norte e o sul do país (1955-1972 e 1983-2005) constituíram,
em certa medida, entrave ao estreitamento de laços. A paz alcançada em 2005, pela conclusão
do chamado Acordo Abrangente de Paz (AAP) entre o norte e o sul, contribuiu para a
intensificação do movimento de aproximação brasileiro-sudanês. Em 2004, o Sudão abriu
embaixada residente em Brasília, a primeira daquele país na América do Sul. Em 2006, o
Brasil, em reciprocidade, inaugurou embaixada residente em Cartum.
O Sudão identifica no Brasil parceiro privilegiado, capaz de contribuir para o
desenvolvimento de setores-chave da economia do país, em especial da agricultura, e para a
necessária diversificação da matriz produtiva sudanesa. Para Cartum, que até recentemente
convivia com cenário de relativo isolamento internacional, o Brasil tende a ser encarado de
forma semelhante a Índia, China, África do Sul e Turquia, atores relevantes no cenário
internacional, mas que não impõem termos condicionantes para o desenvolvimento do
relacionamento bilateral.
Desde 2010, tem-se registrado significativo número de visitas de autoridades
sudanesas de alto-nível ao Brasil. Destacam-se, dentre outras, duas visitas do então chanceler
Ali Kharti (2010 e 2013), duas visitas do ministro do Petróleo Awad Al-Jaz (2011 e 2014),
duas visitas do ministro da Agricultura (2013 e 2015) e uma visita do ministro das Finanças
(2015). Em março de 2017, a ministra do Bem-Estar e da Seguridade Social, Mashair Ahmed
Elamin Abdalla, realizou visita ao Brasil, quando manteve encontro com o então ministro
Osmar Terra. Na ocasião, a ministra sudanesa propôs que ambos os países negociassem
memorando de entendimento na área do desenvolvimento social e formulou convite para seu
homólogo visitar Cartum.
Em seguimento à visita da ministra Abdalla, o lado sudanês formalizou pedido de
cooperação com o Centro de Excelência Programa Mundial de Alimentos em Brasília, na
área de desenvolvimento social.
Importante marco das relações bilaterais foi o estabelecimento, em 2006, do
mecanismo de consultas políticas Brasil-Sudão, em cujo âmbito foram realizadas reuniões em
2006, 2007, 2009, 2011, 2017 e 2018, de forma alternada, em Brasília e em Cartum. Durante
a mais recente edição do mecanismo (VI Reunião de Consultas Políticas), ocorrida em
Cartum, em abril de 2018, o lado sudanês apresentou suas demandas e expectativas de
cooperação com o Brasil, em áreas como agricultura, desenvolvimento social, direitos
humanos e educação, entre outras. As delegações avaliaram o projeto de cooperação na área
da cana-de-açúcar, atualmente em curso, bem como as perspectivas de desenvolvimento de
futuro projeto na área do algodão, em parceria com a ABC no âmbito do Projeto Apoio ao
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Desenvolvimento do Setor Algodoeiro por meio da Cooperação Sul-Sul, que financia as
ações do Brasil para a África nessa esfera.
As partes reconheceram, ainda, a importância de que sejam concretizados novos
investimentos brasileiros na área da agricultura no Sudão, possivelmente com financiamento
de países do Golfo. O lado brasileiro também sublinhou a importância de serem concluídas
as negociações de acordo de cooperação e facilitação de investimentos (ACFI), cuja proposta
foi entregue ao Sudão em 2017, durante a V Reunião de Consultas Políticas, em Brasília.
Agricultura
Diante da necessidade de diversificar a economia nacional, Cartum tem por
objetivo estratégico transformar o país em potência agrícola africana. Condições climáticas e
de solo favorecem a agricultura no Sudão, que poderá desempenhar papel relevante, como
fornecedor, em seu entorno regional (África do norte e Golfo), onde a maior parte dos países
é importadora líquida de alimentos.
A área agricultável do país, calculada em cerca de 80 milhões de hectares, é
comparável à área plantada brasileira na atualidade. Segundo autoridades sudanesas, o
caminho para modernizar a agricultura passaria inevitavelmente pelo estreitamento dos laços
com o Brasil. Há grande interesse em ampliar a cooperação bilateral nas áreas de pesquisa e
treinamento de pessoal, entre outras. No setor privado, empresários brasileiros no campo
agrícola são bem vistos no Sudão, não somente pela competência desenvolvida pelo Brasil na
área de gerenciamento de projetos, mas também por procurarem contemplar, em suas
iniciativas, a inclusão e o treinamento de mão-de-obra local.
Além disso, há histórico de parcerias com o setor privado brasileiro, no plantio de
algodão e de outros cultivares. No âmbito do setor sucroalcooleiro, em 2009, a empresa
sudanesa Kenana Sugar Co. adquiriu usina brasileira para produção de etanol (da empresa
Dedini), que possibilitou o fornecimento, pelo setor privado do Brasil, de bens e serviços no
setor.
Além da Dedini, que ainda mantém contrato de consultoria com a Kenana Sugar
Co., está presente no Sudão a empresa DATAGRO, que tem prestado consultoria à White
Nile Sugar Company. O governo sudanês atribui grande relevância ao incremento da
produção de biocombustíveis no país, como forma de diversificar sua matriz produtiva e
energética, após a secessão do sul. Encontram-se mapeadas oportunidades de investimentos
brasileiros no setor sucroalcooleiro sudanês que podem chegar a US$ 180 milhões, segundo
avaliação do APLA (Arranjo Produtivo Local do Álcool).
No plano da cooperação no setor sucroalcooleiro entre os dois governos, a pauta
tem por eixo central o melhoramento da produção de cana de açúcar no país. Em seguimento
a demanda originada em missão de prospecção da ABC realizada ainda em 2010, em agosto
de 2017, foi iniciado o projeto reformulado de cooperação técnica de Apoio ao Setor
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Sucroenergético do Sudão (Improvement of Sugarcane Production in Sudan, em inglês),
promovido pela ABC, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos. A iniciativa
contempla os pressupostos da cooperação técnica sul-sul, preconizados pelo Brasil e tem
estratégia de implementação centrada na execução de ciclo de capacitações, de curta duração,
em temas diversos afetos à cadeia produtiva da cana-de-açúcar.
Solução da dívida sudanesa
Foi aprovado, pelo Senado Federal, em 15/5/2013, o reescalonamento da dívida
oficial do país com o Brasil (foram perdoados 90% da dívida total, de US$ 44 milhões). O
montante restante foi amortizado em 12 parcelas mensais. A dívida sudanesa dificultava a
obtenção de créditos para o financiamento de projetos implementados por empresas
brasileiras. Com a quitação da dívida e o levantamento das sanções econômicas unilaterais
norte-americanas ao Sudão, os fluxos financeiros podem agora ser mais facilmente
retomados, o que tem o potencial de beneficiar setores produtivos brasileiros como o de
maquinário e insumos agrícolas e de usinas de etanol, entre outros.
ASSUNTOS CONSULARES
Abertura de consulados
Em 2016, o governo brasileiro concedeu anuência à abertura do Consulado
Honorário da República do Sudão em São Paulo-SP, com jurisdição sobre todo o estado de
São Paulo. O senhor Mohamed Hussein El Zoghby, presidente da Federação das Associações
Muçulmanas do Brasil (FAMBRAS), foi indicado, pelo governo sudanês, cônsul honorário
em São Paulo. Em 2017, o governo brasileiro também concedeu anuência para abertura do
Consulado Honorário do Sudão no Rio de Janeiro, com jurisdição sobre todo o estado do Rio
de Janeiro.
Comunidade brasileira
Estima-se em cerca de 20 nacionais a comunidade brasileira na República do
Sudão. O Brasil não dispõe, no Sudão, de Consulados-Honorários ou Conselho de Cidadãos
brasileiros. Não há notícia de nacionais brasileiros presos na jurisdição da embaixada em
Cartum.
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OFICIAIS
Não há, atualmente, registro de créditos oficiais brasileiros a tomador soberano do
Sudão (ver informação sobre a dívida sudanesa na página anterior).
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POLÍTICA INTERNA
HISTÓRICO
A história do Sudão, desde sua independência, em 1956, foi marcada, em grande
medida, pelo conflito entre as regiões norte e sul do país. A origem dos conflitos encontra-se
no histórico domínio exercido pelo norte, com população predominantemente árabe e
muçulmana, sobre o sul subsaariano, povoado por centenas de etnias, com predomínio de
religiões cristãs e animistas.
Mesmo após o otomano Mohamed Ali Pasha passar a controlar o Egito e o Sudão,
em 1821, o condomínio turco-egípcio enfrentou dificuldades para impor governo sobre a
região sul do Sudão, cuja estrutura social se caracteriza, até hoje, por abrigar múltiplos
centros tribais de poder e imensa diversidade cultural e étnica. A integração do sul à
economia egípcio-sudanesa deu-se pelo fornecimento de marfim, madeiras e, principalmente,
escravos.
No decorrer do século XIX, traficantes árabes realizavam campanhas anuais de
apresamento de sul-sudaneses, com significativo prejuízo para a estabilidade política e
prosperidade material do sul do Sudão. A prática gerou forte sentimento anti-árabe junto à
população sul-sudanesa. O foco da atenção dos administradores do Sudão sempre foi a região
central do país, devido à grande fertilidade da área de confluência entre os rios Nilo Branco e
Azul (que tornou possível o cultivo de algodão, então principal produto agrícola de
exportação do país). Com exceção dessa região, o resto do amplo território sudanês
permaneceu marginalizado e negligenciado.
As profundas diferenças culturais entre as regiões levaram o condomínio angloegípcio, que passou a governar o Sudão a partir de 1898, a optar por separar formalmente a
administração do sul e do norte. Em 1946, quando os ingleses preparavam sua retirada do
Sudão, as autoridades coloniais decidiram, à revelia dos sulistas, consolidar no norte a
administração do sul.
A política interna sudanesa até a independência foi, assim, marcada pelo
predomínio de elites islâmicas arabizadas do centro-norte do país, o que contribuiu para que
as regiões sul, leste e oeste ficassem, em boa medida, excluídas da partilha de poder e riqueza
dos sucessivos regimes.
Nesse contexto de profundas clivagens étnicas, políticas, culturais e econômicas
entre o norte e o sul do Sudão, conformou-se cenário político conturbado, marcado por curtos
períodos de estabilidade política e longos períodos de volatilidade interna.
PRIMEIRA GUERRA CIVIL SUDANESA (1955-1972)
Em 1º de janeiro de 1956, o Sudão alcançou a independência em relação ao
condomínio anglo-egípcio. Mas antes mesmo de o país se tornar soberano, o temor sulista de
dominação pelo norte e a busca por maior participação na vida política do país já haviam
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degenerado em conflito aberto. Em agosto de 1955, enquanto Cartum concentrava esforços
para islamizar o sul e integrá-lo ao norte, unidades sulistas do exército amotinaram-se contra
sua transferência para quartéis comandados por oficiais do norte. Iniciou-se, assim, o conflito
entre a insurgência do sul e Cartum, que perdurou até o final dos anos 1960. Estima-se que a
primeira guerra civil sudanesa tenha resultado na morte de cerca de 500 mil pessoas.
Em 1969, golpe militar levou ao poder o coronel Jaafar al-Nimeiri (1969-1985).
Naquele ano, os sul-sudaneses já controlavam a maior parte do atual Sudão do Sul. O novo
governo desejava, como gesto inaugural, terminar o conflito, que consumia recursos e vidas.
Em 1972, foi finalmente assinado acordo de paz com os rebeldes, então organizados sob o
Movimento de Liberação do Sudão Meridional (SSLM, em inglês, precursor do SPLA/M). O
acordo concedeu maior grau de autonomia à região (que seria governada como entidade
única), incorporando indivíduos sulistas ao sistema político e integrando os rebeldes ao
exército sudanês.
SEGUNDA GUERRA CIVIL SUDANESA (1983-2005)
Causas do Conflito
Durante o restante da década de 1970, o governo de Nimeiri buscou equilibrar-se
entre pressões conflitantes advindas da necessidade, de um lado, de preservar a paz com o sul
e, de outro, de administrar o ressentimento dos movimentos políticos islâmicos do norte, que
interpretavam a celebração do acordo de paz como rendição.
No início dos anos 1980, a balança de poder passou a pender para o lado islamista.
Sob pressão, Nimeiri redividiu o sul em três províncias e proclamou a "charia" como base do
sistema legal sudanês. Segundo analistas, a decisão de dividir as províncias do sul tinha por
objetivo enfraquecer a liderança única da região, para facilitar a exploração do petróleo,
descoberto na região em 1979.
A luta pelo controle dos recursos naturais, a rejeição pelo papel preponderante da
religião islâmica no estado e a luta pelo exercício da autodeterminação motivaram a retomada
da guerra civil em 1983, pelo Exército Popular de Liberação do Sudão e seu braço político, o
Movimento Popular de Liberação do Sudão (SPLA/M, no acrônimo em inglês). O
movimento de rebelião militar sulista foi criado para lutar contra a exclusão do sul do Sudão
dos processos de desenvolvimento econômico e participação política do país, exclusão que
não logrou ser superada no interstício de onze anos de paz (1972-1983).
A escalada dos conflitos internos e a deterioração da situação econômica resultaram
em novo golpe militar em 1985, com a destituição de Nimeiri e a nomeação de Sadiq AlMahdi para a presidência do país (1986-1989). Nesse período, o exército sudanês
enfraqueceu-se, o que facilitou ao SPLA/M dominar quase todo o sul do Sudão. Em 1990, os
rebeldes chegaram às portas de Juba e, inclusive, em algumas regiões do norte, como o Nilo
Azul e as montanhas Nuba, no Cordofão do Sul, região onde permanecem, em certa medida,
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até os dias de hoje, como o SPLM-facção norte, movimento que alega não mais manter
vínculos com o SPLM do atual Sudão do Sul.
Governo Al-Bashir
Em meio ao conflito com o sul do Sudão, e incapaz de encontrar soluções para os
grandes problemas do país, Mahdi foi deposto em 1989 pelo general Omar Hassan Ahmed
Al-Bashir, da Frente Nacional Islâmica (NIF, em inglês), movimento islamista sunita. O novo
mandatário suspendeu a Constituição e proscreveu todos os partidos políticos, exceto a NIF
(o uni partidarismo prevaleceria até 2000). O governo Bashir promoveu amplas reformas no
sistema legal e judicial do país, a fim de conformá-lo a uma determinada versão de islamismo
político. Nesse período, houve confiscos de propriedades privadas. Cresceu a influência do
fundamentalismo islâmico, sob o comando de Hassan Al-Turabi, ideólogo da Frente. Os anos
em que a NIF esteve à frente do poder, (década de 1990), são considerados por analistas
sudaneses como os de maior radicalismo islâmico.
O Sudão passou a ter participação ativa nos congressos pan-arabistas e panislamistas da década de 1990. No plano político, os desentendimentos pontuais entre os
partidos nortistas (recorrentes desde a independência) foram praticamente eliminados após a
tomada de poder pelo partido de Al-Bashir.
Com relação ao conflito com o sul, após o golpe de 1989, o governo lançou uma
série de ofensivas militares contra a insurgência sulista, chegando a controlar boa parte do
território rebelado. Contudo, com o alegado apoio de países da região, o SPLA/M e outras
facções separatistas sul-sudanesas foram capazes de impor-se militarmente, reconquistando
quase toda a região sul do país. Fortalecida, a guerrilha passou a constituir séria ameaça ao
governo em Cartum.
Nova Constituição foi elaborada em 1996, ano em que também foram realizadas
eleições presidenciais – vencidas pelo general Al-Bashir – e parlamentares. Em 1997, o
governo iniciou conversações de paz com o SPLM e outros grupos rebeldes que se haviam
formado no sul. Às rivalidades tradicionais, de cunho étnico e religioso, somava-se, ainda, a
disputa pelos dividendos do petróleo (que passaria a ser explorado em maior escala a partir de
1999).
O Partido do Congresso Nacional
Em 1998, a Frente Nacional Islâmica foi transformada no “Partido do Congresso
Nacional” (NCP, em inglês), que manteve a estrutura centralizada do Estado, mas suavizou,
sobretudo no plano social, muitas das políticas da época de Turabi. A Constituição elaborada
em 1996 entrou em vigor em julho de 1998, com separação de poderes e garantias de
liberdade de associação, religião e pensamento.
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Em 1999, contudo, conflito interno no seio do NCP levou o presidente Al-Bashir a
declarar estado de emergência, dissolver o Parlamento e suspender direitos previstos na
Constituição, inclusive aqueles relativos às estruturas de governo autônomo dos estados
federados.
Em dezembro de 2000, foram realizadas eleições gerais, boicotadas pelos partidos
de oposição. Al-Bashir reelegeu-se para novo mandato de cinco anos. O NCP ganhou 355 dos
360 assentos parlamentares e membros do partido mantiveram controle de cargos influentes
no governo, nas Forças Armadas, no Judiciário, nas instituições acadêmicas e na mídia.
No campo econômico, o NCP passou a seguir a orientação do FMI a partir de 1997,
e logrou estabilizar as contas nacionais do país. O Sudão obteve, assim, a partir de 1999, com
o início da exportação, em grande quantidade, de petróleo, taxas de crescimento da ordem de
13%. Frente à necessidade de diversificação da sua base produtiva, o governo sudanês passou
a buscar o que chegou a denominar de "revolução verde" – grandes projetos agrícolas com o
objetivo de transformar o país em celeiro de alimentos.
O Acordo Abrangente de Paz
Sob os auspícios da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento
(IGAD), e com o apoio da troika formada por Estados Unidos, Reino Unido e Noruega, o
processo de paz sudanês obteve progressos significativos.
O processo iniciado em 2002 culminou, em janeiro de 2005, com a assinatura do
Acordo de Paz Abrangente (AAP) entre o governo do Sudão e o SPLM/A, liderado, então,
por John Garang. O acordo, que abarcou todos os instrumentos anteriormente firmados,
previa: a convocação de eleições gerais no Sudão; a formação de Governo de Unidade
Nacional; a organização de referendo sobre o “status” do Sul do Sudão; o entendimento sobre
as receitas advindas da exploração de petróleo; a realização de referendo sobre o "status" da
região fronteiriça de Abyei (se a região continuaria vinculada ao Norte, com status
administrativo especial, ou se passaria a ser parte do Sul); e a promoção de consultas
populares no Cordofão do Sul e no Nilo Azul sobre a partilha de poder nesses estados.
O AAP previa, contudo, que as partes deveriam envidar esforços para que a opção
pela unidade fosse atrativa aos sul-sudaneses.
Desde seu reinício, em 1983, até a assinatura do AAP, em 2005, estima-se que a
guerra civil sudanesa tenha resultado na morte de mais de 2 milhões de pessoas e gerado 4,5
milhões de deslocados internos e refugiados.
As eleições nacionais de abril de 2010
As eleições gerais previstas no AAP foram realizadas em abril de 2010, em clima
pacífico. Pelos resultados, o presidente Al-Bashir (NCP) foi confirmado no cargo, com 68%
dos votos, e Salva Kiir (SPLM), com 93% dos votos, foi eleito presidente do governo do Sul
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e passou, igualmente, a ocupar o cargo de vice-presidente no Governo de Unidade Nacional.
No Parlamento em Cartum, o NCP angariou 72,5% dos assentos e o SPLM, 22,3%. No novo
governo, dois dos ministérios foram ocupados por representantes de Darfur, nove do SPLM e
o restante por membros do NCP.
Para o SPLM, mais relevante que as eleições gerais foi o pleito para o governo do
sul do Sudão, por meio do qual se constituiu instância semiautônoma na região. O interesse
em participar do Governo de Unidade Nacional seria instrumental, contudo, para garantir a
realização do referendo sobre o status do sul do Sudão.
O indiciamento do Presidente Al-Bashir pelo TPI
A Promotoria do Tribunal Penal Internacional (TPI) abriu investigações sobre a
situação em Darfur em junho de 2005 e, em 2008, solicitou a expedição de mandado de
prisão contra o presidente Al-Bashir. Em julho de 2010, o TPI expediu novo mandado de
prisão contra o presidente sudanês, dessa vez por crime de genocídio. Contudo, com o
objetivo de contrarrestar as decisões do Tribunal, o Sudão tem obtido apoio, no plano
regional, para manter inalterada, até agora, a tendência majoritariamente a seu favor por parte
dos estados membros tanto da LEA quanto da UA.
Referendo de 9/11/2011 e independência do Sudão do Sul
Nos termos do AAP, foi realizado, em janeiro de 2011, de forma pacífica,
referendo sobre o status do sul do Sudão, cujos resultados confirmaram, por ampla maioria, o
desejo dos sul-sudaneses de separar-se do norte (98,83% dos votantes optaram pela secessão).
O presidente Al-Bashir, aceitou os resultados e promulgou decreto que confirmou o
desfecho do referendo. Em 9 de julho de 2011, após período intermediário de 6 meses,
estipulado pelo próprio AAP, foi emitida a declaração formal de independência do Sudão do
Sul. Salva Kiir assumiu, então, a presidência do novo país. A cerimônia de independência
contou com a presença do presidente Al-Bashir. O Sudão do Sul foi admitido como membro
da ONU na semana seguinte (14/7/2011).
A secessão sul-sudanesa possuiu relevante caráter simbólico para a África. Foi o
primeiro movimento endógeno de redefinição de fronteiras herdadas da era colonial ocorrido
no continente, por meio do voto popular e com base em decisão mutuamente aceita.
PANORAMA RECENTE
Sob o impacto dos ventos da “Primavera Árabe” e da deterioração do quadro
econômico, o presidente Bashir buscou promover a paulatina abertura do regime, ao mostrar
maior propensão ao diálogo. Al-Bashir promoveu reforma ministerial, em fevereiro de 2012,
e impôs medidas de restrição fiscal e de enxugamento da máquina pública, tendo em vista a
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perda de receitas provenientes dos recursos petrolíferos, após a independência do Sudão do
Sul.
Em abril de 2013, o governo anunciou anistia a todos os presos políticos e reiterou
convite a todas as forças políticas para entendimento em torno de um projeto nacional, com
vistas à eleição de 2015 e à elaboração de nova Constituição. A oposição reagiu aos gestos
conciliadores com demandas de participação imediata nos destinos do governo. Todavia, por
permanecer dividida internamente, não se mostrou hábil para expressar, de maneira efetiva,
os desejos de parcelas da população descontentes com o quadro político e econômico.
O debate no âmbito governamental sudanês também foi intenso e levou o
presidente a atuar como moderador. Distúrbios ocorridos em setembro de 2013, quando o
preço da gasolina e do diesel foram majorados, em média 80%, por causa de cortes nos
subsídios, demonstram as dificuldades do governo de conciliar austeridade orçamentária com
acomodação de setores descontentes da sociedade e da vida política do país.
Logo no início de 2018, os preços dos alimentos básicos, dos combustíveis e
serviços essenciais sofreram repentina majoração de até 300%, em razão de mudanças na taxa
de câmbio oficial. O quadro econômico e social sudanês, que já se apresentava crítico desde a
remoção de subsídios de produtos de primeira necessidade, como a farinha, os combustíveis e
os medicamentos, ocorrida no final de 2016, foi agravado por influxo crescente de refugiados
do Sudão do Sul e por surtos de cólera em diversas regiões do país, sobretudo na região
meridional do país e em Darfur. Essa situação gerou descontentamento generalizado da
população. Ocorreram, em jan/2018, diversas manifestações contra a carestia e escassez de
alimentos básicos nos mercados, na capital e no interior, tendo sido reprimidas pelo governo.
Apesar das aparências, no entanto, 2017 foi positivo para as políticas interna e
externa sudanesa. Na esfera interna, o país logrou reduzir os conflitos armados nas regiões sul
e oeste (Darfur) e levou a cabo exercício de diálogo nacional, ainda que com limitações, que
permitiu a formação de governo de união nacional. No plano externo, o acontecimento mais
importante foi a decisão do governo norte-americano de levantar as sanções econômicas
impostas na década de 1990 ao Sudão.
A questão de Darfur
Motivados pela marginalização socioeconômica e política de Darfur e de sua
população, rebeldes darfurianos começaram a organizar-se em 2001 e 2002 em oposição a
Cartum. Os dois principais grupos rebeldes da região, o Sudan Liberation Movement/Army
(SLM/A) e o Justice and Equality Movement (JEM) iniciaram suas atividades militares em
fins de 2002 e início de 2003. À época, Cartum encontrava-se em intensas negociações de paz
com o SPLM/A, do sul do Sudão, e não possuía recursos militares suficientes para reagir à
insurgência. Apesar dos esforços em prol de solução política para o conflito, os embates
continuaram, levando à deterioração das condições humanitárias e de segurança na região.
Página 19 de 49

Parte integrante do Avulso da MSF nº 94 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

212

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

Em fevereiro de 2009, iniciaram-se negociações de paz, em Doha, para o conflito
em Darfur. Em julho de 2011, o Movimento da Libertação e Justiça (LJM), que reúne
diversos grupos rebeldes, e o governo sudanês firmaram o Documento de Doha para a Paz em
Darfur (DDPD), o que representou importante marco no processo de paz. Naquela ocasião, o
JEM, contudo, não aderiu ao DDPD.
Importante passo para a implementação do DDPD foi dado com o estabelecimento
e nomeação dos membros do Conselho da Autoridade Regional para Darfur (ARD), em
janeiro de 2013. Em parceria com o PNUD e com o governo em Cartum, a ARD é a entidade
responsável pela a implementação da Estratégia de Desenvolvimento de Darfur. Também
constituíram avanços recentes a nomeação de um darfuriano como segundo vice-presidente
da República do Sudão e o anúncio, por parte de Cartum, de previsão orçamentária de cerca
US$ 180 milhões para o apoio ao processo de paz. A Conferência de doadores, prevista no
DDPD, e realizada em abr/13 em Doha, amealhou US$ 3,4 bilhões para a reconstrução e o
desenvolvimento de Darfur.
Em abril de 2013, com a adesão do JEM ao DDPD (que se seguiu ao cessar-fogo
assinado pelas duas partes em fevereiro de 2013), os principais grupos rebeldes viram-se
comprometidos com o processo de paz. No atual momento, a situação em Darfur apresenta
sinais positivos de estabilização. Entre os principais avanços, verifica-se o arrefecimento do
conflito armado. Mas restam preocupações, principalmente de que a campanha de
desarmamento e desmobilização conduzida pelo governo tenha levado ao aumento de
tensões, por ter sido empreendida com parcialidade e direcionada ao desarmamento dos
opositores mais vocais ao estado. A situação humanitária também permanece preocupante.
Em novembro de 2017, a UNAMID (Missão das Nações Unidas e da União Africana em
Darfur) divulgou relatório conjunto com o Escritório do Alto Comissário para os Direitos
Humanos, em que documenta 1.286 denúncias de abusos e violações de direitos humanos.
Abyei
Questão que permanece sem resolução definitiva é o status da região de Abyei,
que, localizada na fronteira entre Sudão e Sudão do Sul, concentra importantes reservas
petrolíferas e é reivindicada por ambos os países. Recorde-se que o AAP previu realização de
referendo para determinar a qual país a região deverá vincular-se. A realização do pleito tem,
contudo, encontrado obstáculos em divergências com relação, sobretudo, à definição de
critérios para registro dos eleitores. O governo do Sudão tem defendido a participação dos
Mysseria, população nômade, pastoril, com vínculos com o Norte, que se desloca
sazonalmente à região.
Em junho de 2011, foi firmado um acordo entre o governo do Sudão e o SPLA/M
contendo regras para a administração e segurança da área de Abyei, em regime temporário.
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Logo após o acordo, foi criada a Força Interina de Segurança da ONU para Abyei (UNISFA),
com mandato para monitorar a desmilitarização e apoiar a supervisão da zona de fronteira.
A UA tem pressionado para que seja encontrada solução definitiva para a região em
disputa. Em setembro de 2012, o Painel de Implementação de Alto Nível da UA sobre o
status final de Abyei, apelou às partes envolvidas para intensificar os seus esforços para
chegar a um acordo sobre a realização do referendo. Em maio de 2013, o presidente do Painel
da UA escreveu aos presidentes do Sudão e do Sudão do Sul sobre a necessidade de
promover o desarmamento da região de Abyei. Em outubro de 2013, o presidente Al-Bashir
encontrou-se com seu homólogo sul-sudanês, em Juba, ocasião em que os dois mandatários
concordaram em acelerar a criação da Administração da Região Abyei, bem como de um
serviço de polícia para a região.
Em outubro de 2013, a comunidade Ngok Dinka, residente em Abyei, organizou
referendo unilateral, sem respaldo do governo em Cartum, da UA ou da ONU, no qual
99,99% dos votantes manifestaram-se a favor de sua união ao Sudão do Sul. Excluída do
referendo, a comunidade Mysseria organizou diversos protestos que reuniram milhares de
pessoas. A comunidade internacional não reconheceu o referendo da comunidade Ngok
Dinka como válido e o governo em Juba decidiu não se pronunciar.
A UNISFA, criada em 2011, tem alcançado limitados resultados para a superação
da paralisia política quanto ao status final do território e para conter a violência
intercomunitária e atuação de grupos armados na região. O referendo sobre a soberania de
Abyei encontra-se, de facto, adiado sine die. A eclosão do conflito interno no Sudão do Sul, a
partir de dezembro de 2013, fez com que Juba reduzisse, temporariamente, seu engajamento
na solução definitiva da questão. A UNISFA combina elementos de uma operação de
manutenção da paz clássica, ao envolver supervisão de área disputada entre Sudão e Sudão do
Sul, com características de operações de manutenção da paz multidimensionais, por buscar
fortalecer a capacidade estatal local sem prejulgar o status final da região.
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PODER LEGISLATIVO
O Legislativo sudanês é composto por 2 câmaras: a Assembleia Nacional (Majlis
Watani, câmara baixa) e o Conselho dos Estados (Majlis al-Wilayat, câmara alta). Os
membros da Assembleia Nacional (atualmente em número de 426) são eleitos por sufrágio
universal, para mandato de 5 anos. Os membros do Conselho dos Estados (50), por sua vez,
são eleitos de forma indireta, por meio do voto das Assembleias Provinciais.
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POLÍTICA EXTERNA
A política externa sudanesa pauta-se, em larga medida, pelo processo de paz em
relação ao Sudão do Sul, no qual Cartum tem desempenhado papel considerado positivo, e
pelos conflitos internos com implicações para a política exterior do país (Darfur, Cordofão do
Sul e Nilo Azul). Relativamente isolado no cenário internacional, o país busca, ainda,
normalizar plenamente suas relações com os EUA e outras potências ocidentais, bem como
diversificar suas parcerias, com vistas a atrair maiores investimentos externos e ampliar as
oportunidades para sua reconstrução econômica e social.
O acontecimento recente de maior relevância no plano externo foi, sem dúvida, a
decisão do governo norte-americano de levantar as sanções econômicas impostas
unilateralmente ao país na década de 1990. Ainda se encontra pendente, contudo, a remoção
do Sudão da lista dos países que patrocinam terrorismo (state sponsor of terrorism list, SST),
a qual constitui uma das grandes prioridades de Cartum em seu relacionamento com os EUA.
Eventual retirada da lista permitirá ao Sudão ter novamente acesso à maioria dos mecanismos
multilaterais de financiamento e a esquemas de redução de dívida.
Outra característica relevante da política externa sudanesa tem sido o recente
movimento de aproximação de Cartum com países do Golfo, em especial com a Arábia
Saudita e os Emirados Árabes Unidos, o que resultou em sua participação, com tropas, no
conflito no Iêmen, ao lado da coalizão capitaneada pelos sauditas. Essa inédita aproximação
deverá igualmente resultar na ampliação dos investimentos e da ajuda financeira de países do
Golfo ao Sudão.
ENTORNO REGIONAL
Sudão do Sul
Embora particularmente tensas no primeiro ano que se seguiu à independência do
Sudão do Sul em 2011, as relações entre Cartum e Juba têm registrado processo de distensão,
a partir da adoção de postura pragmática voltada à valorização do diálogo como condição
essencial para a prosperidade de ambos. Desde então, os dois países obtiveram avanços nas
negociações dos termos para o escoamento do petróleo sul-sudanês pelo território do Sudão e
para a demarcação da fronteira comum.
A disputa fronteiriça mais relevante, ainda pendente de solução, refere-se à região
de Abyei, que abriga grandes reservas petrolíferas e infraestrutura para sua extração e
transporte. No âmbito das negociações do AAP, assinou-se o Protocolo para a Resolução do
Conflito de Abyei, que concedeu à região estatuto administrativo próprio e determinou a
realização de referendo local para a definição de sua nacionalidade. A votação, contudo, foi
adiada indefinidamente em razão de controvérsias quanto à participação eleitoral da
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população Misserya (nômades que migram sazonalmente para a região e que possuem
vínculos com o norte).
A fim de monitorar a desmilitarização da área e supervisionar a zona disputada, o
Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) adotou a Resolução 1990 (2011), que
criou a Força Interina de Segurança das Nações Unidas para Abyei (UNISFA). No contexto
do atual conflito no Sudão do Sul, as negociações sobre a questão de Abyei foram, contudo,
praticamente postas em compasso de espera.
A questão do escoamento do petróleo produzido no Sudão do Sul também
permanece como um dos temas mais importantes da pauta bilateral. Após a secessão, o novo
país passou a deter cerca de 75% das reservas de petróleo que antes pertenciam ao Sudão
unificado. O território ao norte (República do Sudão), por sua vez, concentra as
infraestruturas necessárias para a exportação do hidrocarboneto, de modo que o Sudão do Sul
passou a acumular dívida com o país vizinho relativa aos custos de escoamento.
Em 2012, o governo sul-sudanês chegou a anunciar a interrupção da produção de
petróleo em seu território, em razão de valores, que considerava abusivos, cobrados pelo
norte para escoamento e embarque de seu produto. O impasse ganhou contornos militares,
mas, após alguns meses, ambos os países acordaram tarifas para escoamento da produção de
petróleo sul-sudanesa.
Desde o recrudescimento da guerra civil no Sudão do Sul, em 2013, o Sudão
passou a receber importante contingente de refugiados provenientes de zonas afetadas pelo
conflito. O ACNUR estima em mais de 700 mil o número de refugiados sul-sudaneses no
Sudão.
Egito e Etiópia
Tema complexo das agendas externas de Sudão, Egito e Etiópia é a construção da
"Usina Hidrelétrica do Grande Renascimento Etíope" (GERD), no Nilo Azul, que, uma vez
concluída, será a maior a entrar em operação na África. O projeto etíope é considerado
estratégico pelo governo da Etiópia. As obras da GERD têm levantado, contudo,
suscetibilidades junto aos países à jusante da represa, que temem a redução da vazão do
trecho do Nilo que percorre seu território. Os egípcios, em particular, que têm no Nilo 95%
do abastecimento de água e 92% das terras aráveis acompanhando as margens do rio, veem o
assunto com extrema preocupação. Com vistas a superar o diferendo relativo à construção da
represa, Etiópia, Egito e Sudão, assinaram, em 2015, "Declaração de Princípios" em que se
comprometem a alcançar acordo sobre número de anos para preenchimento do reservatório e
sobre método de operação, a partir de relatório técnico elaborado por empresa independente.
Contudo, em que pesem as diversas reuniões até o momento realizadas entre as partes, a
questão permanece inconclusa. Signatário de acordo bilateral com o Egito, de 1959, sobre utilização
das águas do Nilo, o Sudão foi inicialmente crítico ao projeto e vocalizou preocupação acerca dos possíveis
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impactos causados pela barragem. Posteriormente, suas posições aproximaram-se daquelas do governo
etíope, após Cartum constatar que poderia beneficiar-se da obra, importando, por exemplo, o excedente de
energia gerado. O Sudão tem asseverado, contudo, respeitar o acordo de 1959 e não possuir qualquer
intenção de prejudicar o Egito. Em abril de 2018, Cartum sediou conversações com o objetivo de obter um
acordo entre Egito, Etiópia e Sudão, mas sem êxito.

O relacionamento bilateral com a Etiópia deu um salto qualitativo em 2003, quando
Adis Abeba concordou em resolver longa disputa fronteiriça com o Sudão e desocupar a
região em litígio. O Sudão, por sua vez, ofereceu melhores condições de acesso à cidade
portuária Port Sudan. A participação da Etiópia na mediação das negociações que levaram à
assinatura do AAP, em 2005, o engajamento etíope na UNISFA, composta em sua grande
maioria por militares etíopes, e o papel do país na mediação da crise entre Sudão e Sudão do
Sul contribuíram significativamente para a consolidação da distensão nas relações bilaterais.
Atualmente, os dois países possuem relações intensas, nas áreas de coordenação em
assuntos militares e no desenvolvimento de zonas industriais na faixa fronteiriça, polos que
deverão beneficiar-se da futura distribuição de energia da GERD.
Líbia
As transformações na Líbia ocorridas em 2011 foram bem recebidas em Cartum,
que acusava o regime de Kadhafi de apoiar movimentos rebeldes no Darfur. Após a queda de
Kadhafi, o Sudão tem buscado normalizar as relações com o país vizinho. A fronteira do
Sudão com a Líbia constitui, historicamente, região de intenso fluxo de armas e combatentes.
Embora não seja um dos principais atores envolvidos no dossiê líbio, o Sudão sediou reunião
de chanceleres de países vizinhos da Líbia, em 2014. Até 2015, o Sudão e Líbia possuíam
força militar conjunta para patrulhar a fronteira, local de passagem de contrabandistas de
armas e refugiados interessados em cruzar o mediterrâneo rumo à Europa. A guerra entre as
facções naquele país, contudo, acabou interrompendo esse exercício conjunto.
Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait
A Arábia Saudita tem assumido postura de apoio mais decidido ao Sudão, por meio
de doações financeiras, principalmente desde o rompimento das relações de Cartum com
Teerã, em dezembro de 2015. Em seu movimento de aproximação dos países do Golfo, o
governo sudanês também decidiu aderir à coalizão liderada pela Arábia Saudita no conflito
do Iêmen. O Sudão ocupa, ainda, lugar de relevo na "Iniciativa para o Agro Investimento
Externo do Rei Abdullah", da Arábia Saudita, que tem canalizado investimentos na compra
de terras férteis no norte do país, para projetos agrícolas capazes de prover as necessidades
dos países do Golfo, grandes importadores líquidos de alimentos.
As relações bilaterais com os Emirados Árabes Unidos (EAU) estão centradas, por
sua vez, em dois eixos principais: cooperação militar e de inteligência e desenvolvimento de
projetos no setor agroindustrial no Sudão. Para Cartum, são vitais as contribuições financeiras
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que Abu Dhabi também realiza em favor do país. Um dos maiores empreendimentos
agroindustriais no Sudão está localizado próximo à cidade de Atbara, a 340 km ao norte de
Cartum, próximo de entroncamento de estradas que transportam produtos entre Port Sudan e
o resto do país. Nesse local está implantado o projeto AMTAR, com capital majoritariamente
emirático, dotado de 10.000 hectares para a produção de roeder´s grass e milho.
O Kuwait, por sua vez, também é um dos principais investidores no Sudão. Detém
a totalidade da propriedade da maior empresa de telefonia móvel sudanesa (ZAIN), dois dos
grandes hotéis em Cartum e Port Sudan e 32% das ações da Kenana Sugar Company.
Catar
O principal eixo da relação com o Catar é a cooperação para a promoção da paz e o
desenvolvimento de Darfur. O chamado processo de Doha constitui a principal via de diálogo
político e cooperação para a estabilização e reconstrução definitiva da região. Doha
desempenhou, assim, papel protagonista nos acordos de paz de Darfur de 2006 e 2011. O país
constitui importante investidor na economia sudanesa e uma das principais fontes de recursos
para a cooperação humanitária no Sudão.
A importância das relações tanto com o Catar quanto com a Arábia Saudita, os
EAU e o Egito levaram a que, desde o início da atual "crise do Golfo", Cartum adotasse
postura cautelosa. Como se recorda, a "crise do Golfo" teve início em jun/2017, quando
Arábia Saudita, Egito, EAU e o Bahrein (o chamado "quarteto") romperam relações
diplomáticas com o Catar sob alegação de ingerência de Doha nos assuntos internos daqueles
países, bem como de alinhamento político do Catar com o Irã e de apoio catariano a entidades
extremistas e terroristas.
O Sudão lamentou o rompimento das relações dos países do "quarteto" com o Catar
e ofereceu seus préstimos, com vistas à reconciliação e à restauração das relações.
Liga Árabe (LEA)
Membro da LEA desde sua independência, em 1956, o Sudão conseguiu eleger, em
setembro de 2016, o Embaixador Kamal Hassan Ali para o cargo de Subsecretário Geral da
organização. A LEA constitui importante fonte de apoio ao Sudão. Os países árabes tornamse, para Cartum, na prática, elemento compensador das restrições que sofre e dos problemas
que enfrenta na esfera internacional. Os membros da LEA apoiaram o Sudão diante dos
mandatos de prisão do TPI contra o presidente Al-Bashir, por considerarem, entre outros
fatores, que sua execução alijaria ator-chave nas negociações para a pacificação de Darfur,
mediadas pelo Catar com apoio da LEA, e de outras regiões do país. O Sudão tem sido,
ademais, conspícuo defensor da causa palestina.
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EUA
As relações com os EUA deterioraram-se sensivelmente durante a década de 1990.
Desde 1997, o Governo dos EUA vinha aplicando sanções unilaterais ao Sudão. O embargo
econômico unilateral ao país teve por objetivo alegado provocar mudança de comportamento
do governo sudanês no que tange à violação de direitos humanos. Ademais, o país foi
incluído na lista de países promotores de terrorismo (SST), na qual ainda permanece.
Passados mais de 15 anos da imposição das primeiras sanções, o Sudão tem
buscado a normalização das relações com os Estados Unidos. Cartum atribui a delicada
situação financeira em que se encontra ao embargo unilateral norte-americano e defende que
a situação econômica nacional só poderá ser equacionada com a normalização das relações
entre os dois países. Em janeiro de 2017, como resultado de entendimentos que vinham sendo
mantidos entre a administração de Barack Obama e autoridades sudanesas, foi assinado
decreto (executive order) suspendendo parcialmente as sanções (enquanto as sanções
econômicas contra o país foram suspensas, as sanções contra indivíduos sudaneses foram
mantidas). Em outubro de 2017, o novo presidente norte-americano confirmou a suspensão
parcial das sanções, e autorizou, ainda, empresas norte-americanas a exportarem para o
Sudão, sem linhas de financiamento. Em novembro de 2017, John Sullivan, Subsecretário do
Departamento de Estado, esteve em Cartum para iniciar nova fase de negociações que
poderão levar o Sudão a ser excluído da lista SST, passo importante para que o país se
reintegre à comunidade financeira internacional. Nessa mesma ocasião, Allen teria pedido ao
então chanceler Ghandour que seu governo observasse mais atentamente os direitos humanos
no país, e que fosse mais explícito na interrupção das relações com a Coréia do Norte.
China
No contexto das sanções unilaterais norte-americanas ao Sudão, a China tornou-se
importante fonte de recursos para a economia do país. Pequim, que não impõe
condicionalidades políticas no desenvolvimento de suas relações bilaterais, constitui,
atualmente, o maior parceiro comercial do Sudão, além de maior investidor estrangeiro. O
país asiático investiu pesadamente na infraestrutura de escoamento do petróleo no norte
sudanês. Com a secessão do Sudão do Sul, que herdou em seu território cerca de 75% das
reservas petrolíferas do Sudão, passou adotar postura de equidistância no relacionamento com
os dois países. Mais recentemente, além de investimentos em infraestrutura e construção
civil, dos quais constitui tradicional fonte, passou a investir em projetos agroindustriais,
especialmente nos setores de algodão e soja no país.
União Europeia
As relações com países da UE são relativamente fluidas e pragmáticas. Apesar das
críticas de países europeus à situação de direitos humanos no país, não há embargo declarado
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e as correntes de comércio são significativas. Países como França, Reino Unido e Alemanha
fazem, bilateralmente, críticas à situação humanitária em diversas regiões do país, o que,
contudo, não impede que haja certa abertura ao diálogo, com realização de visitas
governamentais de parte a parte. Algumas das principais agências de cooperação europeias
desenvolvem projetos no Sudão, enfocados na capacitação, na saúde materno-infantil e na
segurança alimentar.
A União Europeia atua no Sudão, como instituição, para impulsionar a observação
dos direitos humanos, reduzir os fluxos de migração com origem naquele país e contribuir
para a fixação do homem no campo por meio da promoção da agricultura familiar.
União Africana (UA)
A União Africana (UA) tem sido importante foro para a atuação da diplomacia
sudanesa. A UA constitui importante fonte de apoio ao Sudão, no contexto dos mandados de
prisão contra Al-Bashir. Ainda em meados de 2008, solicitou ao Conselho de Segurança da
ONU a suspensão do processo em curso no TPI. Em julho de 2009, ante a falta de deliberação
pelo CSNU do pedido formulado, a Assembleia da Organização adotou decisão de não
cooperar com o TPI para a prisão do mandatário sudanês, com base no princípio das
imunidades dos chefes de estado. Desde então, as Cúpulas da UA têm-se pronunciado em
apoio ao respeito desse princípio e contra a execução dos mandados de prisão do mandatário
sudanês.
Juntamente com a UA, a ONU mantém força mista de “capacetes azuis” em Darfur
(cerca de 11.000 homens) e no enclave de Abyei (pouco mais de 4.000 homens). A
Chancelaria sudanesa tem pressionado a ONU para reduzir seus efetivos em Darfur e em
Abyei, diante da melhora da situação de segurança nas duas regiões.
TPI
O indiciamento e expedição de dois mandados de prisão contra o presidente AlBashir pelo TPI contribuíram para o relativo isolamento sudanês. Embora o Sudão não seja
parte do Estatuto de Roma, as investigações sobre possíveis crimes sob a jurisdição do
Tribunal em Darfur foram iniciadas após a aprovação da Resolução 1593 (2005) do CSNU,
no âmbito do Capítulo VII da Carta da ONU.
As investigações do promotor conduziram ao indiciamento de 7 sudaneses, entre
rebeldes e altos funcionários do governo. O indiciamento de Al-Bashir, em 2009, por crimes
de guerra e crimes contra a humanidade, com a concomitante expedição de mandado de
prisão, foi o primeiro de um chefe de estado em atividade pelo TPI. Em 2010, o TPI acatou a
apelação do promotor, para incluir entre as acusações o crime de genocídio, o que levou à
expedição de novo mandado de prisão contra Al-Bashir.
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De acordo com a denúncia da Promotoria, aceita pelo Tribunal, os crimes teriam
sido supostamente cometidos durante uma campanha de contra-insurreição conduzida,
durante cinco anos, pelo governo do Sudão, comandado por Al-Bashir, contra o
Movimento/Exército de Libertação Sudanês (SLM/A), o JEM e outros grupos armados de
oposição às autoridades de Cartum em Darfur. A campanha seria, segundo essas alegações, o
resultado de um plano acordado nos mais altos escalões do governo sudanês, sendo
imputável, segundo o promotor, ao presidente Al-Bashir.
O governo sudanês defende, por sua vez, que, por não ser parte do TPI, as decisões
do Tribunal não são aplicáveis ao Sudão. Cartum também argumenta que a ação da Corte
seria politicamente motivada e que teria ignorado investigações em curso realizadas pelas
próprias autoridades sudanesas. Cartum igualmente critica a atuação supostamente seletiva do
TPI, cujos casos são, em sua totalidade, referentes a países africanos. Afirma, por fim, que o
TPI tem-se manifestado sempre em momentos em que se chega a desdobramentos positivos
no contexto interno sudanês, como no caso do AAP e do processo negociador de Doha.
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ECONOMIA, COMÉRCIO E INVESTIMENTOS
Cartum enfrenta, no momento, o desafio de reestruturar e revitalizar sua economia.
A secessão do Sudão do Sul (julho de 2011) gerou impactos estruturais na organização
econômica sudanesa, desarticulando, até os dias de hoje, atividades produtivas e canais de
exportação. A secessão também afetou as contas nacionais e políticas macroeconômicas do
governo sudanês. Como se recorda, com a independência sul-sudanesa, Cartum perdeu cerca
de 75% de suas reservas petrolíferas, as quais representavam mais de 50% das receitas
públicas sudanesas pré-secessão. Além dos efeitos sobre as contas externas, a queda
observada na produção de energia e de alimentos causou forte pressão inflacionária e
indesejável surto de importações.
A partir de 2013, foi retomada a exportação de petróleo do Sudão do Sul, a qual
chegara a ser interrompida no período pós-secessão em função de desacordos sobre a quantia
a ser paga ao Sudão pelo Sudão do Sul pela utilização da infraestrutura de exportação do
norte. Isso permitiu à economia sudanesa relativa recuperação: segundo dados do FMI, o
Sudão apresentou, de 2013 a 2017, as seguintes taxas de crescimento: 3,9%, 2,7%, 4,9%,
4,7% e 4,3%, respectivamente.
Em novembro de 2012, o FMI recomendou que Cartum perseverasse em suas
políticas de austeridade fiscal, concentrando os investimentos governamentais em medidas
voltadas à diversificação da matriz produtiva do país. Com a perda de reservas de petróleo,
Cartum passou, de fato, a dar maior ênfase ao desenvolvimento agrícola, bem como à
extração mineral (sobretudo de ouro). Nesses esforços de diversificação produtiva e de
ampliação das fontes de investimentos e diante de relativo isolamento internacional, passou a
conferir especial atenção ao relacionamento com países do Golfo, bem como com o Brasil,
com a China, com a Índia e com a Turquia.
Na área fiscal, a queda das receitas orçamentárias sudanesas pressionou o governo
a adotar medidas de corte de gastos públicos, algumas das quais muito impopulares, como a
abolição e fusão de pastas ministeriais, a redução de orçamentos ministeriais e a redução de
subsídios aos combustíveis. No corrente ano de 2018, apesar da recuperação gradual dos
preços internacionais do petróleo (ainda que distante dos valores registrados entre 2011 e
2014), analistas esperam que o deficit fiscal sudanês aumente e alcance os 4,9% do PIB. Isso
se deve em boa medida ao efeito negativo das desvalorizações cambiais do primeiro semestre
e ao impacto inflacionário delas decorrente, o que reduzirá a arrecadação.
No setor externo, o Sudão apresenta perfil de exportador de commodities, como
ouro e, sobretudo, petróleo, o qual representou, em 2011, mais de 90% das exportações do
país. Antes da secessão do Sul, cerca de 80% do petróleo explorado era destinado à
exportação, principalmente para a China, que já chegou a absorver cerca de 70% do total das
exportações sudanesas. Do lado das importações, máquinas mecânicas e elétricas, cereais,
carnes e açúcar costumam figurar entre os principais produtos demandados. Com economia
estruturalmente dependente das rendas do petróleo e da importação de alimentos e de bens de
consumo, economistas acreditam que o Sudão continuará a ter dificuldades para reverter, no
médio prazo, a tendência deficitária de suas contas externas.
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No presente, analistas econômicos internacionais acreditam que o governo sudanês
perseverará em seus esforços para aumentar receitas que não sejam derivadas do petróleo, o
que deverá ocorrer por meio de melhoras no sistema de arrecadação e de maiores estímulos à
mineração, especialmente de ouro, cujo preço internacional está em ascensão. Ademais, o
governo terá de continuar a promover certa acomodação fiscal, provavelmente por meio da
redução de despesas. Mesmo assim, é consenso entre especialistas que o Sudão tenha de
recorrer a auxílio financeiro externo, em especial dos países do Golfo, da China e da Índia,
como forma de resolver desequilíbrios no balanço de pagamentos e financiar projetos em
infraestrutura.
Os principais instrumentos de política monetária utilizados pelo Banco Central do
Sudão (BCS) – a emissão de títulos e a variação da taxa de câmbio – não têm sido eficientes
na estabilização da economia, em razão da significativa quantidade de moeda em circulação
fora dos canais oficiais. O FMI tem insistido para que o BCS reduza o excesso de liquidez no
mercado. Analistas também acreditam que o BCS tenha de elevar a taxa de juros, como forma
de prevenir a saída de capitais e maiores desvalorizações cambiais. Recorde-se que, logo no
início de 2018, os preços dos alimentos básicos e serviços essenciais sofreram aumentos de
até 300%, em razão da forte perda de valor da libra sudanesa.
A dívida externa acumulada com garantia pública tem subido nos últimos anos. A
maior parte da dívida e do financiamento externo ao Sudão é concedida por países do Golfo,
sobretudo Arábia Saudita e Kuwait. A ajuda oficial ao desenvolvimento recebida pelo país
manteve média, em anos recentes, de 1,9% do PIB. Nesse quadro, persistem os esforços de
Cartum diante da comunidade financeira internacional para alívio ou perdão de dívidas. Em
2010, a China perdoou US$ 6 milhões da dívida sudanesa. O Brasil, por sua vez, assinou
acordo de reescalonamento da dívida com o Sudão em maio de 2013, com perdão
correspondente a 90% do montante da dívida.
Em suma, há consenso de que a resolução da crise econômica enfrentada pelo
Sudão dependerá, no médio prazo, do desenvolvimento de setores não relacionados à
extração de petróleo. Mineração e agricultura, principalmente, e hidroeletricidade, em boa
medida, são áreas destacadas pelo governo sudanês como prioritárias para receber
investimentos estatais e atrair capitais externos. Cartum conta com plano de substituição de
importações e diversificação de exportações. Contudo, é difícil contrair importações em um
país que importa produtos de necessidade básica do mercado internacional. Projeções de
economistas preveem que o montante a ser pago relativo a importações em 2018 seja de US$
8,5 bilhões, pequeno decréscimo em relação ao ano anterior, 2017 (US$ 8,6 bilhões). Em
prazo mais largo, até 2022, as importações deverão alcançar cerca de US$ 11 bilhões, em
razão do esperado aumento na compra de bens de capital e de consumo, tendência natural
associada ao crescimento econômico do país.
Em 2017, o mais importante produto de exportação sudanesa foi o ouro, que
correspondeu a cerca de 50% do valor total exportado. Em seguida, animais vivos
responderam por cerca de 15%. Outros produtos exportados foram petróleo, goma arábica e
algodão. Os maiores destinos das exportações do Sudão foram: EAU (40%), China (17%),
Arábia Saudita (14%) e Egito (10%). O Brasil ficou na 59ª posição.
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COMÉRCIO BILATERAL E INVESTIMENTOS
O intercâmbio comercial com o Sudão tem oscilado nos últimos anos. Após atingir
seu pico em 2010 (mais de US$ 100 milhões), declinou significativamente, tendo registrado,
em 2014, seu valor mais baixo em mais de 10 anos (cerca de US$ 16 milhões). Desde então,
tem havido recuperação gradual do fluxo comercial, que alcançou US$ 31 milhões, em 2016,
e mais de US$ 42 milhões, em 2017.
Exportações brasileiras respondem pela quase totalidade das trocas com o Sudão
(97%, em 2016, e mais de 98%, em 2017). Em 2017, açúcares responderam por mais de 70%
das vendas brasileiras ao país. Apesar de reduzidas, as importações do Sudão cresceram e
chegaram a superar, em 2015 e em 2016, o patamar de US$ 1 milhão. Em 2017, voltaram a
cair e ficaram abaixo de US$ 600 mil. Plantas para perfumaria e medicina constituem os
principais produtos exportados ao Brasil pelo Sudão.
Há espaço para crescimento das exportações brasileiras para o país, em especial nos
setores de veículos, máquinas e implementos agrícolas, que responderam por mais de 27%
das importações totais do país em 2017. O potencial agrícola sudanês e o abrandamento das
sanções norte-americanas oferecem oportunidades para o estreitamento de laços econômicos
e comerciais com o Sudão, em especial no setor agropecuário.
O Sudão detém, como já mencionado, um dos maiores potenciais agrícolas do
continente africano e vem buscando modernizar sua produção, no esforço de diversificar sua
economia. O país considera o Brasil parceiro incontornável, razão pela qual tem enviado
diversas visitas de alto nível ao Brasil com vistas a estreitar a cooperação bilateral no setor
agropecuário, em geral, e sucroalcooleiro, em particular. Grupos privados brasileiros já
atuam, em parceria com o governo sudanês, no desenvolvimento de arranjos produtivos
modernos, com bons resultados.
Como características capazes de atrair investimentos privados destacam-se o
mercado interno (o Sudão tem mais de 40 milhões de habitantes), a vasta extensão territorial
(terceiro maior país da África) com grande extensão agricultável, bem como proximidade de
importantes mercados consumidores no Oriente Médio e na África. O país caminha, ademais,
paulatinamente, na direção de alcançar ambiente mais propício para negócios. A suspensão
parcial das sanções norte-americanas (restaram as aplicadas a indivíduos) e os entendimentos
com vistas à remoção do Sudão da lista norte-americana de estados que patrocinam o
terrorismo (SST) deverão proporcionar o retorno do país ao mercado de créditos
internacional, com possibilidade de acesso a financiamentos multilaterais e a esquemas de
redução de dívida.
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ANEXOS

1881
1899
1956
1969
1972
1978
1983
1983
1985
1986
1989
1989
1989
1993
1996
1996
1997
1998
1999

1999
2000
2002
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CRONOLOGIA HISTÓRICA
Após décadas de domínio egípcio e britânico, o líder religioso
Mahdi expulsa os ingleses.
Forças militares inglesas voltam a impor regime de soberania
conjunta anglo-egípcia.
Independência e criação do Parlamento, sob a liderança do
primeiro-ministro Al-Zahari.
Golpe militar leva ao poder o Cel. Al-Nimeiri, apoiado depois
pela “Irmandade Islâmica”.
Acordo de paz entre governo (norte) e rebeldes do sul.
Descoberto petróleo em Bentiu, região sul, pela empresa
americana Chevron.
Guerra civil no sul entre governo e Movimento de Libertação
Popular do Sudão (SPLM).
Presidente Al-Nimeiri (sunita) oficializa lei islâmica (charia).
Al-Nimeiri é destituído e Conselho Militar de Transição
assume o governo.
Sadiq Al-Mahdi é nomeado primeiro-ministro.
Em meio à escalada do conflito interno, Al-Mahdi é deposto
pelo general Al-Bashir.
Al-Bashir suspende Constituição; proscreve todos os partidos
políticos.
Poder legislativo é exercido pelo Conselho Revolucionário de
Salvação Nacional.
Dissolvido Conselho Revolucionário; Al-Bashir nomeado
presidente.
Governo promulga nova Constituição; eleições presidenciais e
parlamentares
Al-Bashir é eleito presidente.
Governo inicia difíceis conversações de paz com diversos
grupos rebeldes do sul.
Nova Constituição é aprovada por 96% dos votantes em
referendo popular.
Presidente Bashir dissolve a Assembleia Nacional e declara
estado de emergência após luta pelo poder com o parlamentar
Hassan al-Turabi.
O Sudão começa a exportar petróleo.
Al-Bashir é reeleito presidente.
Protocolo de Machakos (estabelece referendo sobre
autodeterminação no sul em 2011).
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Recuperação econômica, aumento da exportação de petróleo.
Conselho de Paz e Segurança da UA aprova Missão de Paz em
Darfur (AMIS).
2004
O exército sudanês entra em conflito com rebeldes na região
ocidental de Darfur. Centenas de milhares de refugiados fogem
para o Chade.
2005
Celebrado em Nairóbi Acordo Abrangente de Paz (CPA)
definitivo, entre rebeldes do sul e governo central.
2005
UNMIS (ONU) estabelecida para implementação do Acordo de
Paz entre o norte e o sul.
2005
Novo governo, em composição com o SPLM, toma posse em
julho.
2005
Ex-rebelde sulista John Garang assume vice-presidência, mas
logo falece em acidente aéreo, sendo substituído por Salva
Kiir.
2005
Formado governo autônomo no sul.
2006
Acordo de Paz de Darfur (DPA) entre o governo e um dos
principais grupos rebeldes.
2007
Criada missão híbrida ONU-UA em Darfur (UNAMID), em
substituição à AMIS.
2007
TPI emite mandado de prisão contra suspeitos de crime de
guerra em Darfur, entre os quais, o ministro da defesa sudanês,
Ahmad Harun.
2008
ONU assume missão híbrida de paz em Darfur (UNAMID).
2008
TPI indicia Al-Bashir por genocídio, crimes de guerra e contra
a humanidade em Darfur.
2009
TPI expede mandado de prisão contra o presidente Al-Bashir,
sob acusação de crimes de guerra e crimes contra a
humanidade em Darfur.
2010
Presidente Al-Bashir declara que aceitará o resultado do
referendo, ainda que o sul opte pela independência
2010/fev Movimento da Justiça e Igualdade (JEM) assina acordo
preliminar com o governo sudanês
2010/abr Realizadas eleições multipartidárias. O presidente Al-Bashir
foi confirmado no cargo e Salva Kiir foi eleito presidente do
sul do Sudão
2010/jul TPI expede um segundo mandado de prisão contra Al-Bashir,
dessa vez por acusações de genocídio
2010/ago Presidente Al-Bashir visita o Quênia, signatário do TPI. O
governo queniano se recusa a prender Al-Bashir. Em 2015, a
situação se repete na África do Sul.
2011/jan Realização de referendo sobre a independência do Sudão do
Sul.
2004
2004
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Promulgação de decreto que confirma o referendo de
independência, e assinatura do Documento de Doha para a Paz
em Darfur (DDPD). Independência do Sudão do Sul em 9/7.

2012/jun Protestos populares em Cartum contra medidas de austeridade
(corte nos subsídios ao combustível), após a queda das receitas
públicas em razão da independência do Sudão do Sul.
2012/set Assinatura dos Acordos de Adis Abeba entre Sudão e Sudão do
Sul, por meio do qual foi retomada a produção de petróleo sulsudanesa, escoada pelo norte.
2013/jan Estabelecimento e nomeação dos membros do Conselho da
Autoridade Regional para Darfur (ARD).
2013/fev Cessar-fogo assinado com o Movimento da Libertação e
Justiça (LJM).
2013/abr Governo anuncia anistia a presos políticos e conclama demais
forças políticas ao entendimento e à elaboração de nova
Constituição.
2013/jun Governo anuncia bloqueio a exportações petrolíferas sulsudanesas, em retaliação a alegado apoio que Juba estaria
concedendo a rebeldes no Sudão.
2013/set Governo anuncia o corte dos subsídios na área de
combustíveis, o que ocasiona protestos com mortes em
Cartum.
2013/dez Presidente Al-Bashir demite o aliado de longa data e primeiro
vice-presidente Ali Osman Taha.
2015/1br Presidente Bashir é reeleito para seu quinto mandato, com 95%
dos votos (eleições boicotadas pela maioria dos partidos de
oposição).
2016/nov Protestos populares contra a alta dos preços de bens essenciais
(medidas de austeridade aconselhadas pelo FMI).
2017/out Administração Trump confirma o levantamento parcial de
sanções realizado ao final da administração Obama.
2017/dez Declaração de estado de emergência na fronteira com a
Eritreia.
2018/jan Desvalorizações cambiais causam elevação abrupta dos itens
essenciais de consumo, o que provoca protestos populares.

1968
2003
2003
2004
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CRONOLOGIA DAS RELAÇÕES BILATERAIS
Brasil e Sudão estabelecem relações diplomáticas.
Brasil recebe visita do ministro dos Transportes do Sudão.
Brasil recebe visita do ministro da Educação sudanês.
Sudão abre embaixada no Brasil, a primeira na América do
Sul.
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Osman Ismail, então chanceler sudanês, participa da I Cúpula
ASPA.
Brasil contribui com observadores militares à UNMIS.
Brasil e Sudão assinam Acordo de Cooperação Técnica.
Brasil e Sudão assinam MdE de Consultas Políticas.
É realizada, em Brasília, a I Reunião Bilateral de Consultas
Políticas.
Brasil abre embaixada residente em Cartum.
Embaixador Hélio Magalhães de Mendonça apresenta
credenciais.
Governador de Cartum visita o Brasil e realiza programação
empresarial.
Subsecretário-Político II vai a Cartum para a II Reunião
Bilateral de Consultas Políticas.
Embaixador Omer Salih Abubakr assume a embaixada do
Sudão no Brasil.
Brasil recebe visita do Enviado Especial do presidente AlBashir, Ali Ahmed Karti.
Realizada em Brasília a III Reunião Bilateral de Consultas
Políticas, que contou também sessão para exame das áreas de
cooperação.
O então deputado Nilson Mourão realiza visita oficial ao
Sudão (Cartum e Darfur), sendo recebido pelo presidente AlBashir.
Osman Khalid Modawi, presidente da Comissão de Relações
Exteriores do Parlamento do Sudão, visita o Brasil, em
reciprocidade à visita realizada pelo deputado Nilson Mourão.
O Brasil, em parceria com Câmara de Comércio ÁrabeBrasileira, participa da Feira Internacional de Cartum.
Realizada missão de prospecção da ABC a Cartum, com
representantes do MDA, Embrapa, Fiocruz e “Olé Brasil”
Atendendo a pedido do governo do Sudão, o Brasil envia
àquele país missão de observação eleitoral.
Visita ao Brasil do ministro de Negócios Estrangeiros do
Sudão, Ali Karti, durante a qual foi celebrado acordo que
estabelece a Comissão Mista entre os dois países (ainda não
reunida).
Visita do governador de Cartum ao Distrito Federal, ocasião na
qual foi firmado acordo estabelecendo as duas capitais como
cidades-irmãs, com cooperação nas áreas de saneamento
básico, desenvolvimento agrícola, transporte, entre outras.
IV Reunião de Consultas Políticas Bilaterais ocorre em
Cartum, e conta com presença do Subsercretário Político III,
Parte integrante do Avulso da MSF nº 94 de 2018.
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do Itamaraty, e da alta cúpula da Chancelaria sudanesa
2012/nov Visita ao Brasil do ministro do Petróleo sudanês, Awad AlJazz. Visita ao Brasil do presidente da Assembleia Nacional do
Sudão, Sr. Ahmed Ibrahim El-Tahir.
2013/mar Visita do ministro da Agricultura do Sudão ao Brasil – que já
havia visitado o Brasil, em 2007, na qualidade de governador
de Cartum.
2013/mai Governo brasileiro anuncia perdão de 90% da dívida sudanesa.
Assinatura de projeto entre a ABC e o governo sudanês na área
do plantio da cana-de-açúcar.
2013/jun Visita do ministro dos Negócios Estrangeiros do Sudão, Ali
Ahmed Karti.
2014
Visita ao Brasil do ministro do Petróleo sudanês, Awad AlJazz.
2015
Visita do ministro da Agricultura do Sudão ao Brasil
2017/mar Visita da ministra do Bem-Estar e da Seguridade Social,
Mashair Ahmed Abdalla.
2017/abr Realizada, em Brasília, a V Reunião Bilateral de Consultas
Políticas, com participação do subsecretário do ministério dos
Negócios Estranegiros do Sudão.
2017/ago Início das atividades do projeto de cooperação técnica
"Melhoramento da Produção da Cana-de-açúcar no Sudão", em
parceria com a Universidade Federal de São Carlos
2018/abr VI Reunião de Consultas Políticas Bilaterais ocorre em
Cartum, e conta com presença do Subsercretário de África e
Oriente Médio, do Itamaraty, e da alta cúpula da Chancelaria
sudanesa
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ATOS BILATERAIS

Celebração

Entrada
em vigor

Situação

Acordo entre o governo da República
Federativa do Brasil e o governo da
República do Sudão sobre o
estabelecimento de uma Comissão Mista
Permanente para Cooperação

24/11/2010

24/11/2010

Vigente

Acordo entre o governo da República
Federativa do Brasil e o governo da
República do Sudão sobre isenção de visto
para portadores de passaportes
diplomáticos, oficiais ou de serviço
(especiais)

24/11/2010

24/11/2010

Vigente

Memorandum de entendimento para o
estabelecimento de Consultas Políticas

09/05/2006

09/05/2006

Vigente

Acordo de cooperação técnica

11/05/2005

21/09/2006

Vigente

Título do Acordo
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Comércio Brasil-Sudão

US$ milhões (FOB)

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

-

0,00

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Corrente (X+M)

2,71

8,29

14,97

7,99

49,13

69,42

79,90

47,08

51,14

97,39

100,51

97,30

81,92

53,88

17,37

24,84

31,48

42,67

Exportações brasileiras (X)

2,32

8,15

14,95

7,96

48,95

69,35

79,82

46,89

50,83

97,34

100,47

97,24

81,79

53,63

16,94

23,38

30,41

42,08

Importações brasileiras (M)

0,39

0,13

0,02

0,03

0,19

0,07

0,08

0,19

0,31

0,04

0,04

0,06

0,13

0,25

0,43

1,46

1,07

0,58

Saldo (X-M)

1,93

8,02

14,94

7,93

48,76

69,28

79,73

46,69

50,52

97,30

100,43

97,17

81,67

53,39

16,52

21,92

29,34

41,50

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, combase emdados do MDIC/SECEX, Março de 2018.

Exportações brasileiras

Importações brasileiras

Corrente de comércio

Saldo

1,12

0,08

1,20

1,04

2018 (jan-fev)

0,79
-29,3%

0
-100,0%

0,79
-34,0%

0,79

Página 39 de 49

2017 / 2018
2017 (jan-fev)

Parte integrante do Avulso da MSF nº 94 de 2018.

120,00

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

232

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

Exportações e importações brasileiras por fator agregado
2017
Exportações

Básicos
7,7%

Manufaturados
50,3%

Semimanufaturados
42,0%

Importações

Básicos
100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, combase emdados do MDIC/SECEX, Março de 2018.
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Composição das exportações brasileiras para o Sudão (SH4)
US$ milhões
2015
Grupos de produtos

2016

Valor

Part.%
no total

Açúcar em bruto

0,00

Açúcar refinado
Máquinas para colheita agrícola

2017

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

0,0%

0,00

0,0%

17,69

42,0%

4,43

19,0%

19,49

64,1%

11,54

27,4%

2,51

10,7%

2,68

8,8%

3,16

7,5%

3,09

13,2%

0,98

3,2%

1,67

4,0%

0,55

2,4%

0,91

3,0%

1,48

3,5%

Tratores

1,97

8,4%

1,71

5,6%

1,29

3,1%

Carnes de frango

3,42

14,6%

0,80

2,6%

0,89

2,1%

Produtos de confeitaria sem cacau,
incluído o chocolate branco

0,38

1,6%

0,29

0,9%

0,78

1,8%

Medicamentos em doses

1,07

4,6%

0,56

1,8%

0,69

1,6%

Produtos de origem animal,
impróprios para alimentação humana

0,01

0,0%

0,00

0,0%

0,36

0,9%

17,42

74,5%

27,41

90,1%

39,54

94,0%

5,96

25,5%

3,00

9,9%

2,54

6,0%

23,38

100,0%

30,41

100,0%

42,08

100,0%

Máquinas agrícolas para preparação
do solo
Ovos de aves, com casca, frescos,
conservados ou cozidos

Subtotal
Outros
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, combase emdados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março de 2018.

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2017
0,0%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Açúcar em bruto
Açúcar refinado
Máquinas para colheit a agrícola
Máquinas agrícolas para preparação do solo
Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos
Tratores
Carnes de frango
Produtos de confeit aria sem cacau, incluído o chocolate branco
Medicament os em doses
Produtos de origem animal, impróprios para alimentação…
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Composição das importações brasileiras originárias do Sudão (SH4)
US$ mil
2015
Grupos de produtos

2016

2017

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Valor

Part.%
no total

Plantas, sementes e frutos utilizados
em perfumaria, medicina, inseticidas

916

62,7%

1.017

95,1%

508

87,5%

Goma-laca, gomas, resinas naturais

69

4,7%

52

4,9%

63

10,8%

0

0,0%

0

0,0%

10

1,7%

Impressoras e máquinas auxiliares
para impressão

135

9,3%

0

0,0%

0

0,0%

Desperdícios de cobre

340

23,3%

0

0,0%

0

0,0%

1.460

99,9%

1.069

100,0%

580

100,0%

1

0,1%

1

0,0%

0

0,0%

1.461

100,0%

1.070

100,0%

580

100,0%

Produtos hortícolas secos

Subtotal
Outros
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, combase emdados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março de 2018.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2017
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Plant as, sementes e frutos ut ilizados em perf umaria, medicina,
inseticidas

Goma-laca, gomas, resinas naturais

Produtos hortícolas secos
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Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)
US$ mil

Grupos de produtos

2 0 1 7 Part. % 2 0 1 8 Part. %
Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2018
(jan-fev) no total (jan-fev) no total

Exportações
Ovos de aves, com casca
frescos, conservados ou cozidos

418

37,3%

321

40,5%

Carnes de frango

125

11,1%

180

22,7%

Produtos de confeitaria sem
cacau, incluído o chocolate
branco

0

0,0%

104

13,2%

Objetos de vidro para casa,
escritório e decoração

19

1,7%

39

4,9%

Centrifugadores

3

0,3%

18

2,3%

Objetos de vidro para
casa, escritório e
decoração

Bombas de ar ou de vácuo

3

0,3%

15

1,8%

Centrifugadores

2,3%

Motores e máquinas motrizes

7

0,6%

11

1,4%
Bombas de ar ou de
vácuo

1,8%

1

0,1%

11

1,4%

0,0%

10

1,2%

Motores e máquinas
motrizes

1,4%

0
1

0,0%

9

1,2%

Virabrequins,
cambotas, manivelas e
rodas de fricção

1,4%

Instrumentos,
aparelhos e máquinas
de medida não
especificados

1,2%

Rolamentos de
esferas, de roletes ou
de agulhas

1,2%

Virabrequins, cambotas,
manivelas e rodas de fricção
Instrumentos, aparelhos e
máquinas de medida não
especificados
Rolamentos de esferas, de
roletes ou de agulhas

577

51,5%

717

90,6%

Outros

542

48,5%

74

9,4%

1.119

100,0%

791

100,0%

Grupos de produtos

40,5%

Carnes de frango

Subtotal

Total

Ovos de aves, com
casca frescos,
conservados ou
cozidos

22,7%

Produtos de confeitaria
sem cacau, incluído o
chocolate branco

13,2%

4,9%

2 0 1 7 Part. % 2 0 1 8 Part. %
Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2017
(jan-fev) no total (jan-fev) no total

Importações
Plantas, sementes e frutos
utilizados em perfumaria,
medicina ou como inseticida

74

Goma-laca natural

5

6,4%

0

100,0%

79

100,0%

0

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

79

100,0%

0

100,0%

Subtotal

93,6%

0

100,0%

Plantas, sementes e
frutos utilizados em
perfumaria, medicina
ou como inseticida

1

100,0%

1

Goma-laca natural

Outros produtos
Total

100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, combase emdados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Março de 2018.
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15,00

D

10,00

_

]

5,00

r

0,00

1

-5,00

-10,00

2012

2013

2014

2015

2016

Corrente

15,19

14,96

13,59

11,69

10,86

Exportações

6,48

6,13

5,62

3,78

3,65

Importações

8,72

8,83

7,97

7,92

7,21

Saldo

-2,24

-2,69

-2,35

-4,14

-3,56

Parte integrante do Avulso da MSF nº 94 de 2018.

Comércio Sudão x Mundo
20,00

(US$ bilhões)

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, combase emdados da UNCTAD/Trademap, March 2018.
O Sudão não informou suas estatísticas ao Trademap, portanto os dados foramobtidos por espelho, ou seja, pela informação dos parceiros.
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Principais destinos das exportações do Sudão
US$ milhões

2016

Part.%
no total

1.863

51,0%

Arábia Saudita

510

14,0%

China

505

13,8%

Índia

170

4,7%

Etiópia

78

2,1%

França

56

1,5%

Turquia

50

1,4%

Egito

46

1,2%

J ordânia

36

1,0%

Líbano

28

0,8%

1

0,0%

3.342

91,6%

308

8,4%

3.650

100,0%

Países
Emirados Árabes Unidos

...
Brasil (39º lugar)

Subtotal
Outros países
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, combase emdados da UNCTAD/Trademap, March 2018.
O Sudão não informou suas estatísticas ao Trademap, portanto os dados foramobtidos por espelho, ou seja, pela informação dos parceiros.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%
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50,0%

Emirados Árabes Unidos

51,0%

Arábia Saudita

14,0%

China

13,8%

Índia
Etiópia
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4,7%
2,1%

França

1,5%

Turquia

1,4%

Egito

1,2%

J ordânia

1,0%

Líbano

0,8%
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Principais origens das importações do Sudão
US$ milhões

2016

Part.%
no total

China

2.130

29,5%

Índia

754

10,5%

Emirados Árabes Unidos

636

8,8%

Egito

545

7,6%

Turquia

460

6,4%

Arábia Saudita

448

6,2%

Rússia

232

3,2%

Alemanha

199

2,8%

Coreia do Sul

149

2,1%

Itália

144

2,0%

30

0,4%

Subtotal

5.728

79,4%

Outros países

1.484

20,6%

Total

7.213

100,0%

Paises

...
Brasil (31º lugar)

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, combase emdados da UNCTAD/Trademap, March 2018.
O Sudão não informou suas estatísticas ao Trademap, portanto os dados foramobtidos por espelho, ou seja, pela informação dos parceiros.

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

China

1
29,5%

Índia

1

Emirados Árabes Unidos

1

Egito

1

Turquia

1

Arábia Saudita

1

Rússia
Alemanha
Coreia do Sul

30,0%

1

L=::J

10,5%

8,8%

7,6%

6,4%
6,2%

3,2%

2,8%

~ 2,1%

Itália ~ 2,0%
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Composição das exportações do Sudão (SH4)
US$ milhões

2016

Part.%
no total

1.780

48,8%

Animais vivos das espécies ovina e caprina

423

11,6%

Óleos brutos de petróleo

362

9,9%

Sementes e frutos oleaginosos

331

9,1%

Gomas e resinas

131

3,6%

Legumes de vagem, secos, em grão

79

2,2%

Rutabagas, beterrabas, raízes, feno, alfafa e produtos
forrageiros semelhantes

77

2,1%

Açúcar em bruto

59

1,6%

Óleos refinados de petróleo

57

1,6%

Animais vivos

44

1,2%

3.345

91,6%

305

8,4%

3.650

100,0%

Grupos de Produtos

Ouro em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó

Subtotal
Outros
Total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, combase emdados da UNCTAD/Trademap, March 2018.
O Sudão não informou suas estatísticas ao Trademap, portanto os dados foramobtidos por espelho, ou seja, pela informação dos parceiros.

Açúcar em bruto
1,6%

10Óleos
principais
grupos
devivos
produtos exportados
Animais
refinados de

Rutabagas, beterrabas,
raízes, feno, alfafa e
produtos forrageiros
semelhantes
2,1%

petróleo
1,6%

1,2%
Outros
8,4%

Ouro em formas brutas
ou semimanufaturadas,
ou em pó
48,8%

Legumes de vagem,
secos, em grão
2,2%
Gomas e resinas
3,6%
Sementes e frutos
oleaginosos
9,1%

Óleos brutos de petróleo
9,9%
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Composição das importações do Sudão (SH2)
US$ milhões

2016

Part.%
no total

Máquinas mecânicas

812

11,3%

Máquinas elétricas

551

7,6%

Automóveis

525

7,3%

Açúcar

466

6,5%

Plásticos

442

6,1%

Farmacêuticos

408

5,7%

Cereais

343

4,8%

Ferro e aço

238

3,3%

Vestuário, exceto de malha

184

2,6%

Obras de ferro ou aço

174

2,4%

Subtotal

4.145

57,5%

Outros

3.068

42,5%

Total

7.213

100,0%

Grupos de produtos

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, combase emdados da UNCTAD/Trademap, March 2018.
O Sudão não informou suas estatísticas ao Trademap, portanto os dados foramobtidos por espelho, ou seja, pela informação dos parceiros.

10 principais grupos de produtos importados
Máquinas mecânicas
11,3%

Máquinas elétricas
7,6%

Automóveis
7,3%

Outros
42,5%

Açúcar
6,5%
Plásticos
6,1%
Farmacêuticos
5,7%
Obras de ferro ou aço
2,4%
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Principais indicadores socioeconômicos do Sudão
2016

2017

2018

2019

2020

Indicador

2016

2017

2018(1)

2019(1)

2020(1)

Crescimento real do PIB (%)

3,05%

3,75%

3,63%

3,59%

3,59%

PIB nominal (US$ bilhões)

91,24

118,98

145,22

172,84

202,54

PIB nominal "per capita" (US$)

2.304

2.917

3.459

3.999

4.567

176,97

186,80

197,34

208,78

220,82

PIB PPP "per capita" (US$)

4.469

4.580

4.700

4.830

4.980

População (milhões habitantes)

39,60

40,78

41,99

43,22

44,35

20,60%

19,60%

18,60%

17,60%

16,60%

Inflação (%)

30,47%

21,00%

17,00%

15,00%

14,00%

Saldo em transações correntes (% do PIB)

-5,62%

-1,95%

-1,97%

-1,56%

-1,41%

52,71

56,05

57,94

59,83

61,50

6,59

7,02

40,00

50,76

55,63

PIB PPP (US$ bilhões)

Desemprego (%)
(2)

Dívida externa (US$ bilhões)
(2)

Câmbio ( SDG / US$)

Origem do PIB ( 2017 Estimativa )
Agricultura

39,6%

Indústria

2,6%

Serviços

57,8%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, combase nos dados do IMF - World Economic Outlook Database, October 2017, da EIU, Economist
Intelligence Unit, Country Report February 2018 e da Cia.gov.
(1) Estimativas FMI e EIU.
(2) Média de fimde periodo.

Crescimento real do PIB (% )
4,00%

•

3,50%
3,00%

0,00%

-2,00%

2,00%

-3,00%

2017

2018

2019

2020

-4,00%

1,00%

-5,00%

0,50%
0,00%
2016

2017

2018

2019

2020

-6,00%

Inflação (% )

População (milhões habitantes)

35,00%

45,00

30,00%

44,00

25,00%

43,00
42,00

20,00%

41,00

15,00%

40,00

10,00%

39,00

5,00%

38,00

0,00%

37,00
2016
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2,50%
1,50%

Saldo em transações correntes
(% do PIB)
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 93, DE 2018
(nº 545/2018, na origem)
Encaminha, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, a
Programação Monetária para o 4º trimestre de 2018.

AUTORIA: Presidência da República
DOCUMENTOS:
- Texto da mensagem
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Mensagem no 545

Senhores Membros do Senado Federal,

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

Brasília, 2 de outubro de 2018.
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EM nº 00039/2018 BACEN
Brasília, 26 de Setembro de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho à consideração de Vossa Excelência, de acordo com o que estabelece o art.
6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, a Programação Monetária para o 4º trimestre de 2018,
contendo estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da
evolução da economia nacional e justificativa da programação monetária, aprovada pelo Conselho
Monetário Nacional em sessão de 25 de setembro de 2018, para que seja enviada à Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal.
Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Ilan Goldfajn
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Aviso no 468 - C. Civil.
Em 2 de outubro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador JOSÉ PIMENTEL
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Programação Monetária.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República destinada à Comissão de Assuntos Econômicos, contendo a
Programação Monetária.
Atenciosamente,

ELISEU PADILHA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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Diretoria CoGegfiada
Departa.melílto Econõmico - DEPEG

Programação
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2018
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Programação Monetária para o quarto trimestre de 2018
Em atendimento ao Art. 6° da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995,
apresenta-se a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2018
e para o ano de 2018.1 A Programação Monetária é composta por três
seções, além de Glossário na parte final do documento:
Perspectivas para a evolução da economia no quarto trimestre de
2018;
Evolução dos agregados monetários no segundo trimestre de 2018; e
Metas indicativas da evolução dos agregados monetários para o
quarto trimestre de 2018.
A. Perspectivas para a evolução da economia no quarto trimestre de 2018

2. Os indicadores recentes de atividade econômica refletiram os impactos
da paralisação no setor de transporte de cargas, mas há evidências de
recuperação subsequente. A perspectiva é de continuidade do processo
de recuperação da economia brasileira, em ritmo mais gradual do que
aquele esperado antes da paralisação.
3. A inflação do mês de junho também sofreu efeitos altistas da paralisação
no setor de transporte de carga, mas os últimos dados corroboram a
visão de que esses efeitos devem ser temporários. As medidas de
inflação subjacente ainda seguem em níveis baixos, inclusive os
componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária.
4. No que diz respeito ao cenário externo, observa-se certa acomodação
no período mais recente, mas segue desafiador. Os principais riscos
estão associados à normalização das taxas de juros em algumas
economias avançadas e às recentes disputas no comércio global.
1 “O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no
início de cada trimestre, programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no
mínimo:
I - estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários compatíveis
com o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda; e
II - análise da evolução da economia nacional prevista para o trimestre, e justificativa
da programação monetária.
§ 1º Após aprovação do Conselho Monetário Nacional, a programação monetária será
encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal”.

2
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5. As perspectivas para a inflação envolvem fatores de risco em ambas as
direções. Por um lado, a possível propagação, por mecanismos
inerciais, do nível baixo de inflação passada e o nível de ociosidade
ainda elevado podem produzir trajetória de inflação prospectiva abaixo
do esperado. Por outro lado, uma frustração das expectativas sobre a
continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira
pode afetar prêmios de risco e elevar a trajetória da inflação no horizonte
relevante para a política monetária. Esse risco se intensificará caso
ocorra deterioração do cenário externo para economias emergentes.
6. Nesse contexto, a conjuntura econômica prescreve política monetária
estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural.
Ressalta-se que a política monetária deve pautar a sua atuação com
foco na evolução das projeções e expectativas de inflação, do balanço
de riscos relevante e da atividade econômica.
B. Evolução dos agregados monetários no segundo trimestre de 2018
7. Os saldos da base monetária restrita, da base monetária ampliada e dos
meios de pagamentos, nos conceitos M1 e M4, situaram-se nos
intervalos estabelecidos pela Programação Monetária para o segundo
trimestre de 2018.2

Quadro 1. Resultados previstos pela programação monetária e
ocorridos no segundo trimestre de 20181/
Discriminação

Previsto

Ocorrido
1

R$ bilhões

Variação percentual

R$ bilhões

em 12 meses2/

M13/
Base restrita3/

301,5

-

354,0

4,1

Variação percentual
em 12 meses

335,1

6,4

222,5

-

301,0

4,5

265,1

5,8

Base ampliada4/

4.964,6

-

5.828,0

8,9

5.372,9

8,4

M44/

5.822,6

-

7.877,7

7,9

6.955,7

9,5

1

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

2

A análise desta seção comparou os valores projetados pela Programação Monetária de
março de 2018 com os valores efetivos dos agregados monetários segundo metodologia
adotada até junho de 2018.

3
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8. A base monetária restrita, calculada pela média dos saldos diários,
totalizou R$265,1 bilhões em junho, com variação de 5,8% em doze
meses. As reservas bancárias elevaram-se 7,0%, situando-se em
R$39,2 bilhões, e o saldo médio do papel-moeda emitido, 5,6%,
somando R$225,9 bilhões.
9. As operações com títulos públicos federais, incluídas as de ajuste de
liquidez realizadas pelo Banco Central, resultaram em contração
monetária de R$27,2 bilhões no segundo trimestre de 2018, resultado de
colocação líquida de R$13,4 bilhões no mercado primário e venda
líquida de títulos de R$13,8 bilhões no mercado secundário.
10. A base monetária ampliada totalizou R$5,4 trilhões em junho, com
aumento de 8,4% em doze meses. O resultado em doze meses refletiu
crescimento de 9,7% no saldo de títulos públicos federais e redução de
2,8% nos depósitos compulsórios em espécie, além da oscilação
mencionada na base monetária restrita.
11. Os meios de pagamento (M1), avaliados pela média dos saldos diários,
somaram R$335,1 bilhões em junho, com elevação de 6,4% em doze
meses. O saldo do papel-moeda em poder do público atingiu R$190,6
bilhões e os depósitos à vista, R$144,6 bilhões, registrando
crescimentos respectivos de 6,2% e 6,6% em doze meses.
12. O agregado monetário mais amplo (M4) totalizou R$7 trilhões em junho,
aumentando 9,5% em doze meses.

C. Metas indicativas da evolução dos agregados monetários para o quarto
trimestre de 2018

13. A programação dos agregados monetários para o ano de 2018
considerou projeções internas para o comportamento do PIB, da
inflação, das taxas de juros, do câmbio e de outros indicadores
pertinentes, consistentes com o atual regime de política monetária,
baseado no sistema de metas para a inflação.3 Considerou-se, ainda, a
revisão metodológica das estatísticas dos meios de pagamento, que
compreendeu, entre outras alterações, a inclusão das cooperativas entre
as instituições que compõem o sistema emissor de moeda, resultando

3

Ressalta-se que as expectativas de analistas coletadas pela Pesquisa Focus, entre outras
variáveis, foram levadas em consideração como insumos nas projeções.

4
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em expansão do M1, e a exclusão dos ativos de não-residentes, com
impacto sobre o M4, principalmente.4
14. As projeções dos meios de pagamento foram efetuadas com base em
modelos econométricos para a demanda por seus componentes,
considerando-se as trajetórias esperadas para o produto e para a taxa
Selic, e a sazonalidade característica daqueles agregados.
Consideraram-se, ainda, para a projeção dos meios de pagamento,
como variáveis exógenas, a expansão das operações de crédito do
sistema financeiro e a elevação da massa salarial. Em decorrência, a
variação em doze meses da média dos saldos diários dos meios de
pagamento (M1) foi estimada em 10,7% para dezembro de 2018,
tomando o ponto médio do intervalo de projeções.
15. Tendo em vista a projeção feita para a demanda por papel-moeda e por
depósitos à vista, que são relacionadas à demanda por meio circulante e
por reservas bancárias, e considerando-se a atual alíquota de
recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista, projeta-se elevação
em doze meses para o saldo médio da base monetária restrita de 7,9%
em dezembro de 2018, tomando o ponto médio do intervalo de
projeções.

Meios de pagamento - M1
%

Variação em 12 meses (média dos saldos diários)

20
Proj, ção
15
10

5
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\.
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IJ
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,,.ir

./

"

-10
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2013
2014
2015
2016
2017
2018

4

Além dos depósitos à vista e a prazo das cooperativas de crédito, foram feitos ajustes
relativos a letras financeiras, letras de crédito e operações compromissadas com títulos
privados, entre outros. As novas séries começaram a ser divulgadas pelo Banco Central do
Brasil a partir de agosto deste ano, sendo revisadas de forma retroativa a partir dos dados de
dezembro de 2001.

5
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Base monetária restrita
Variação em 12 meses (média dos saldos diários)
%

20 ~-~~-~-~-~-~-~~-~-~--~
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I
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2013
2014
2015
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201 7
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16. A projeção para a base monetária ampliada, que consiste em medida da
dívida monetária e mobiliária federal de alta liquidez, foi efetuada
adotando-se cenários para resultados primários do governo central,
operações do setor externo e emissões de títulos federais, assim como
estimativas de taxas de juros e de câmbio para projetar a capitalização
da dívida mobiliária federal. Os resultados sugerem variação em doze
meses de 8,2% em dezembro de 2018, considerando o ponto médio do
intervalo de projeções.
17. Para os meios de pagamento ampliados, as previsões estão baseadas
na capitalização de seus componentes e nos fatores condicionantes de
seu crescimento primário, que correspondem às operações de crédito do
sistema financeiro, aos financiamentos com títulos federais junto ao
setor não financeiro e às entradas líquidas de poupança financeira
externa. Em decorrência, o crescimento em doze meses projetado para
M4 corresponde a 6,6% em dezembro de 2018, considerando o ponto
médio do intervalo de projeções.
Base ampliada
Variação em 12 meses (saldos em fim de período )

%
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Meios de Pagamento - M4

Variação em 12 meses (saldos em fim de período)

%
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18. A proporção entre o M4 e o PIB deverá apresentar relativa estabilidade
ao longo do segundo semestre, trajetória consistente com o
comportamento esperado para as respectivas variáveis no período,
atingindo valor próximo a 95,5% em dezembro de 2018.

Meios de Pagamento - M4
(% do PIB)
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19. Dessa maneira, de forma sintética, os intervalos de projeções para os
principais agregados monetários podem ser visualizados no quadro a
seguir:

Quadro 2. Programação monetária para o quarto trimestre de

7
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20181/

Discriminação

2018
R$ bilhões

Var. % em
12 meses2/

M13/

383,9

-

450,7

10,7

Base restrita3/

258,9

-

350,3

7,9

Base ampliada4/

5.144,3

-

6.039,0

8,2

M44/

5.640,5

-

7.631,2

6,6

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

8
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D. Glossário

Base monetária: passivo monetário do Banco Central, também conhecido
como emissão primária de moeda. Inclui o total de cédulas e moedas em
circulação e os recursos da conta “Reservas Bancárias”. Essa variável reflete o
resultado líquido de todas as operações ativas e passivas do Banco Central.
Base monetária ampliada: conceito amplo de base monetária, introduzido no
Plano Real com o pressuposto de que agregados mais amplos são mais bem
correlacionados com os preços na economia brasileira, visto que captam de
forma precisa a substitutibilidade entre a moeda, em seu conceito mais restrito,
e os demais ativos financeiros. Inclui, além da base restrita, os principais
passivos do Banco Central e do Tesouro Nacional (depósitos compulsórios e
títulos federais).
Meios de pagamento: conceito restrito de moeda (M1). Representa o volume
de recursos prontamente disponíveis para o pagamento de bens e serviços.
Inclui o papel-moeda em poder do público, isto é, as cédulas e moedas
metálicas detidas pelos indivíduos e empresas não financeiras e, ainda, os
seus depósitos à vista efetivamente movimentáveis.
Meios de pagamento ampliados: inclui moeda legal e quase-moeda,
correspondendo aos instrumentos de elevada liquidez, em sentido amplo. O M2
corresponde ao M1 mais as emissões de alta liquidez realizadas primariamente
no mercado interno por instituições depositárias – as que realizam
multiplicação de crédito. O M3 é composto pelo M2 e as captações internas por
intermédio dos fundos de renda fixa e das carteiras de títulos públicos federais
registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). O M4 agrega
o M3 e a carteira livre de títulos públicos do setor não financeiro.

9
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Mensagem no 546, de 2018, que restitui o autógrafo do Projeto de Lei da Câmara no 35, de 2014,
sancionado e convertido na Lei no 13.721, de 2018.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um exemplar dos autógrafos.
É a seguinte mensagem:
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Mensagem n-º 5 4 6

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico a Vossas Excelência que acabo
de sancionar o projeto de lei que "Altera o Decreto-Lei nQ 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal), para estabelecer que será dada prioridade à realização do exame
de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra
mulher ou violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência" . Para o
arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois autógrafos do texto ora
convertido na Lei nQ 1 3 • 7 2 1
, de
2
de O u t Li b.ro de 2018.

Brasília,

2

de ou

tu

bro

de 2018 .

\.
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SENADO FEDERAL
MENSAGEM Nº 96, DE 2018
(nº 549/2018, na origem)
Propõe, nos termos do art. 52, incisos V e VII e VIII, da Constituição, seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), de principal, entre o Município de Sobral, no Estado do Ceará, e a
Corporação de Andina de Fomento - CAF, cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do "Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral".

AUTORIA: Presidência da República
DOCUMENTOS:
-Texto da mensagem
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Mensagem no 549

Senhores Membros do Senado Federal,

Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Constituição, proponho a
Vossas Excelências seja autorizada a contratação de operação de crédito externo,
com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$ 50,000,000.00
(cinquenta milhões dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o
Município de Sobral, no Estado do Ceará, e a Corporação Andina de Fomento - CAF,
cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de
Desenvolvimento Socioambiental de Sobral”, de conformidade com a inclusa
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
Brasília, 4 de outubro de 2018.
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EM nº 00128/2018 MF
Brasília, 4 de Outubro de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

O Excelentíssimo Senhor Prefeito de Sobral-CE requereu a este Ministério a garantia da
República Federativa do Brasil para contratação de operação de crédito externo a ser celebrada com
a Corporação Andina de Fomento, no valor de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), destinada a financiar o Programa de Desenvolvimento
Socioambiental de Sobral”.

2.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu meios de controle, pelo Senado Federal,
das operações financeiras externas de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, consoante o artigo 52, incisos V, VII e VIII, tendo a Câmara Alta disciplinado a
matéria mediante a Resolução nº 48, de 21 de dezembro de 2007, e alterações, e a Resolução nº 43,
de 2001, e alterações, todas do Senado Federal.

3.
O Programa foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos-COFIEX, de que trata o Decreto nº 9.075, de 06 de junho de
2017, e o Banco Central do Brasil efetuou o registro da operação.

4.
A Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças
externas da União, bem como analisou as informações referentes ao Mutuário, pronunciando-se, ao
final, favoravelmente à outorga da garantia da União, condicionado: a) ao cumprimento substancial
das condições prévias ao primeiro desembolso; b) ao atendido do disposto no § 5º do art. 1º da
Portaria MF nº 151, de 12/04/2018; e c) à formalizado contrato de contragarantia entre o Ente e a
União.

5.
Em relação à capacidade de pagamento, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que
o Ente foi classificado na categoria "B", nos termos do inciso I do art. 12 da Portaria MF n°
501/2017, considerando-se a operação de crédito elegível à garantia da União relativamente aos
riscos para o Tesouro Nacional.

6.
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das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação dos documentos requeridos na
legislação para o encaminhamento do processo ao Senado Federal para fins de autorização da
operação de crédito em tela, bem como à concessão de garantia por parte da União, ressalvando
que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, devem ser verificadas as
condicionalidades assinaladas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

7.
Em razão do acima exposto, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar o envio de
Mensagem ao Senado Federal a fim de submeter à apreciação daquela Casa o pedido de contratação
e de concessão da garantia da União ao Ente em tela referente à operação financeira
descrita nesta Exposição de Motivos.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Eduardo Refinetti Guardia
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Aviso no 472 - C. Civil.
Em 4 de outubro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Senador JOSÉ PIMENTEL
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Crédito externo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República relativa à proposta para que seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa do Brasil, no
valor de até US$ 50,000,000.00 (cinquenta milhões dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, entre o Município de Sobral, no Estado do Ceará, e a
Corporação Andina de Fomento - CAF, cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do “Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral”.
Atenciosamente,

ELISEU PADILHA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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DOCUMENTOS PARA O SENADO

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
X
CAF
"Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral"

PROCESSO Nº 17944.101413/2018-91
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&RRUGHQDomR*HUDOGH2SHUDo}HV)LQDQFHLUDV([WHUQDVGD8QLmR



3$5(&(56(,1&2)3*$&))63*)10)



2SHUDomR GH FUpGLWR H[WHUQR D VHU FHOHEUDGD HQWUH R 0XQLFtSLR GH
6REUDO&(HD&RUSRUDomR$QGLQDGH)RPHQWRFRPJDUDQWLDGD8QLmR
QRYDORUGH86 FLQTXHQWDPLOK}HVGHGyODUHVGRV(8$ 
GHVWLQDGRDILQDQFLDUR3URJUDPDGH'HVHQYROYLPHQWR6RFLRDPELHQWDO
GH6REUDO

([DPH SUHOLPLQDU VRE R DVSHFWR GH OHJDOLGDGH GD PLQXWD FRQWUDWXDO
2SHUDomRVXMHLWDjDXWRUL]DomRGR6HQDGR)HGHUDO

&RQVWLWXLomR )HGHUDO DUW  9 H 9,, '/ Q  GH  /HL
&RPSOHPHQWDU Q  GH  GH PDLR GH  5HVROXo}HV GR 6HQDGR
)HGHUDOQVGHHGHDPEDVFRPDOWHUDo}HV

3URFHVVR6(,Q



,

7UDWDVHGHFRQFHVVmRGHJDUDQWLDGD8QLmRSDUDRSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRFRPDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDV

0878È5,20XQLFtSLRGH6REUDO&(
0878$17(&RUSRUDomR$QGLQDGH)RPHQWR &$) 
*$5$17,'255HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLO
1$785(=$'$23(5$d2HPSUpVWLPRH[WHUQR
9$/25DWp86 FLQTXHQWDPLOK}HVGHGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD GHSULQFLSDO
),1$/,'$'(ILQDQFLDUSDUFLDOPHQWHR³3URJUDPDGH'HVHQYROYLPHQWR6RFLRDPELHQWDOGH6REUDO´

2VUHTXLVLWRVQRUPDWLYRVSDUDDFRQWUDWDomRHQFRQWUDPVHHVWDEHOHFLGRVHPGLVSRVLWLYRVGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOVREUHILQDQoDVH
RUoDPHQWRS~EOLFRVQDV5HVROXo}HVGR6HQDGR)HGHUDOQGHHQGHDPEDVFRPDOWHUDo}HVQR'HFUHWROHLQGHGH
IHYHUHLURGHQD/HL&RPSOHPHQWDUQ±/HLGH5HVSRQVDELOLGDGH)LVFDO /5) GHGHPDLRGHQD3RUWDULDQGHGHDJRVWR
GH  DOWHUDGD SHOD 3RUWDULD Q  GH  GH RXWXEUR GH  GR HQWmR 0LQLVWUR GD (FRQRPLD )D]HQGD H 3ODQHMDPHQWR H QRV GHPDLV
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVSHUWLQHQWHV7DLVUHTXLVLWRVFRQIRUPHVHREVHUYDQRVSDUiJUDIRVDVHJXLUIRUDPREHGHFLGRV

,,

$QiOLVHVGD671
$6HFUHWDULDGR7HVRXUR1DFLRQDO±671HPLWLXR3DUHFHU6(,1 'RF6(,Q RQGHFRQVWD
D YHULILFDomRGRVOLPLWHVGHHQGLYLGDPHQWRGDV5HVROXo}HVQRHDPEDVGHGR6HQDGR)HGHUDO
E DQiOLVHGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHQRUPDWLYRVUHIHUHQWHVjFRQFHVVmRGDJDUDQWLDGD8QLmR

6HJXQGRLQIRUPDD671QRPHQFLRQDGR3DUHFHUR(QWHSUHVWRXLQIRUPDo}HVHDSUHVHQWRXFRPSURYDo}HVSRUPHLRGRFXPHQWDOHSRU
PHLRGHIRUPXOiULRHOHWU{QLFRHIHWXDGRHPSHOR&KHIHGR3RGHU([HFXWLYRGR(QWHGD)HGHUDomR 'RF6(,Q PHGLDQWHR
6LVWHPDGH$QiOLVHGH'tYLGD3~EOLFD2SHUDo}HVGH&UpGLWRH*DUDQWLDVGD8QLmR(VWDGRVH0XQLFtSLRV±6$',3(0LQVWLWXtGRSHOD3RUWDULDQ
GD6HFUHWDULDGR7HVRXUR1DFLRQDO
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                2 PHQFLRQDGR 3DUHFHU FRQFOXL TXH WRPDQGRVH SRU EDVH RV GDGRV GD GRFXPHQWDomR FRQVWDQWH GRV DXWRV HQWHQGHVH TXH R
(QWH&8035(RVFRQGLFLRQDQGRFRQWXGRDVXDFRQFHVVmRDRVVHJXLQWHVHYHQWRV
FXPSULPHQWRVXEVWDQFLDOGDVFRQGLo}HVSUpYLDVDRSULPHLURGHVHPEROVR
YHULILFDomRSHOR0LQLVWpULRGD)D]HQGDGRGLVSRVWRQRGRDUWGD3RUWDULD0)QGHH
IRUPDOL]DomRGRUHVSHFWLYRFRQWUDWRGHFRQWUDJDUDQWLD

$SURYDomRGRSURMHWRSHOD&2),(;
- - - - - - --------)RLDXWRUL]DGDDREWHQomRGHILQDQFLDPHQWRH[WHUQRSDUDRSURMHWRSHOD&RPLVVmRGH)LQDQFLDPHQWRV([WHUQRV±&2),(;GHTXHWUDWD
R'HFUHWRQGHGHMXQKRGHPHGLDQWHD5HVROXomRQ 6(, GHILUPDGDSHOR3UHVLGHQWHGD&2),(;
HP

([LVWrQFLDGHDXWRUL]DomROHJLVODWLYDSDUDDFRQWUDWDomRGHRSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQRHRIHUWDGHFRQWUDJDUDQWLDjJDUDQWLDDVHUSUHVWDGD
--------- - - - ---- -------- ---- -- ------------SHOD8QLmR
&RQIRUPHDQiOLVHUHDOL]DGDSHOD&RRUGHQDomR*HUDOGH+DYHUHV)LQDQFHLURV±&2$),671HLQIRUPDGDPHGLDQWHR0HPRUDQGR6(,Q
*(&(0 ,,,&2$),685,16710)') GH  'RF 6(, Q  IOV   DV FRQWUDJDUDQWLDV RIHUHFLGDV SHOR (QWH GH
DFRUGRFRPD/HLPXQLFLSDOQGH 'RF6(,Q VmRVXILFLHQWHVSDUDUHVVDUFLUD8QLmRHPFDVRGHDFLRQDPHQWRGD
JDUDQWLD FRQFHGLGD $ PHQFLRQDGD OHL DXWRUL]RX R 3RGHU ([HFXWLYR GR (QWH D FRQWUDWDU D RSHUDomR GH FUpGLWR HP WHOD H D RIHUHFHU HP
FRQWUDJDUDQWLDjJDUDQWLDGD8QLmRDVUHFHLWDVWULEXWiULDVUHODWLYDVDRVDUWLJRVHFRPSOHPHQWDGDVSHODVUHFHLWDVWULEXWiULDVHVWDEHOHFLGDV
QRDUWLJRQRVWHUPRVGRGRDUWLJRWRGRVGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOEHPFRPRRXWUDVJDUDQWLDVHPGLUHLWRDGPLWLGDV
             (P FXPSULPHQWR DR DUW   GD /5) R (QWH HP WHOD GHYHUi DVVLQDU &RQWUDWR GH &RQWUDJDUDQWLD FRP D 8QLmR SUHYLDPHQWH j
FHOHEUDomRGRFRQWUDWRGHHPSUpVWLPRTXHRUDVHDQDOLVD

3UHYLVmRQR3ODQR3OXULDQXDOHQD/HL2UoDPHQWiULD
&RQVWDGRSURFHVVR'HFODUDomRGR&KHIHGR3RGHU([HFXWLYRGDWDGDGHQR6$',3(0GHTXHR3URJUDPDHQFRQWUDVH
LQVHULGRQD/HLGR3ODQR3OXULDQXDO33$/HLQGH 'RF6(,QIOV DTXDOLQIRUPDRVSURJUDPDVHDo}HVGR
33$UHODWLYRVjSUHVHQWHRSHUDomRGHFUpGLWR
$GHFODUDomRVXSUDPHQFLRQDGDLQIRUPDDLQGDTXHFRQVWDPQD/HLQGHTXHHVWLPDDUHFHLWDHIL[DDGHVSHVDGR
0XQLFtSLRSDUDRH[HUFtFLRGHGRWDo}HVQHFHVViULDVHVXILFLHQWHVSDUDDH[HFXomRGR3URJUDPDHPWHODTXDQWRDRLQJUHVVRGRVUHFXUVRVDR
SDJDPHQWRGRVHQFDUJRVHDRDSRUWHGHFRQWUDSDUWLGD 'RF6(,QIO 

$QiOLVHGD671DFHUFDGDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGR(QWH
,QIRUPDD671QR3DUHFHUDFLPDFLWDGRVHJXQGRDQiOLVHHODERUDGDHPFRQIRUPLGDGHFRPRVSDUkPHWURVHVWDEHOHFLGRVSHOD3RUWDULD
0) Q  XWLOL]DQGR RV FRQFHLWRV H SURFHGLPHQWRV GHILQLGRV QD 3RUWDULD 671 Q  FRQIRUPH FRQVLJQDGR QD 1RWD 7pFQLFD Q
*(5$3&25),685,16710)')GH 6(,IOV TXHDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGR(QWHIRLFODVVLILFDGDHP
³%´DWHQGHQGRDVVLPDRUHTXLVLWRSDUDHOHJLELOLGDGHGDRSHUDomRGHFUpGLWRjFRQFHVVmRGHJDUDQWLDGD8QLmR

$QiOLVHGD671TXDQWRDRDWHQGLPHQWRSHOR(QWHGRVUHTXLVLWRVGD5HVROXomRQGR6HQDGR)HGHUDOHGD/HLGH5HVSRQVDELOLGDGH)LVFDO
1RVHX3DUHFHUMiFLWDGRD&23(0671LQIRUPRXTXHR(QWHDWHQGHXDRVUHTXLVLWRVPtQLPRVSDUDFRQWUDWDomRGDRSHUDomRGHFUpGLWR
FRQIRUPHSUHYLVWRQDV5HVROXo}HVQVHGHGR6HQDGR)HGHUDO

1RWRFDQWHjYDOLGDGHGDYHULILFDomRGRVOLPLWHVGHHQGLYLGDPHQWRFRQVWDQWHVGRVLQFLVRV,,,H,,,GRDUWGD5HVROXomRQD
WHRU GR GLVSRVWR QR DUW    GD /5) /& Q   H HP FRQIRUPLGDGH FRP D 3RUWDULD 0) Q  GH  R 3DUHFHU
VXSUDPHQFLRQDGRLQGLFRXTXHSDUDILQVGDDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDORSUD]RGHYDOLGDGHGDDQiOLVHpGHGLDVFRQWDGRVDSDUWLUGH


6LWXDomRGHDGLPSOrQFLDGR(QWHHPUHODomRDRJDUDQWLGRU
              6HJXQGR R LWHP  GR VXSUDPHQFLRQDGR 3DUHFHU 6(, Q &23(0685,16710) FRQVXOWD DR VtWLR PDQWLGR SRU
DTXHOD6HFUHWDULDQRHQGHUHoRKWWSZZZVDKHPWHVRXURJRYEU 6LVWHPDGH$FRPSDQKDPHQWRGH+DYHUHVGH(VWDGRVH0XQLFtSLRV±6$+(0 
LQIRUPD TXH R (QWH HQFRQWUDVH DGLPSOHQWH FRP D 8QLmR UHODWLYDPHQWH DRV ILQDQFLDPHQWRV H UHILQDQFLDPHQWRV SRU HOD FRQFHGLGRV EHP FRPR
TXDQWRDJDUDQWLDVFRQFHGLGDVDRSHUDo}HVGHFUpGLWRDWHRUGRDUWDGD5HVROXomRQGHHGRDUW9,GRDUWGD5HVROXomR
QGH 'RF6(,Q 

$SURSyVLWRFRQVWDQD'HFODUDomRGR&KHIHGR3RGHU([HFXWLYRGR6$',3(0TXHWRGRVRV³&13-VGD$GPLQLVWUDomR'LUHWDGR
0XWXiULRHVWmRLQFOXtGRVQR&$8&DIOVGR'RF6HLQ 

5HJLVWUHVHTXHDVLWXDomRGHDGLPSOrQFLDGR0XWXiULRGHYHUiHVWDUFRPSURYDGDSRURFDVLmRGDDQiOLVHMXUtGLFDSDUDILPGHDVVLQDWXUD
GRFRQWUDWRFRQIRUPHGHWHUPLQDRDUW,9DFFDUWGD/5)HRDUWGD5HVROXomRQGH

&HUWLGmRGR7ULEXQDOGH&RQWDVGR(QWH
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2(QWHDSUHVHQWRXQDIRUPDGRDUWGD5HVROXomRQGR6HQDGRD&HUWLGmRQGHGHMXQKRGH 'RF6(,Q
 GR7ULEXQDOGH&RQWDVGR(VWDGRHPTXHDWHVWD
D TXDQWRDR~OWLPRH[HUFtFLRDQDOLVDGR  UHODWLYDPHQWHj/5)RFXPSULPHQWRGRVDUWV FXPSULPHQWRGDVFRPSHWrQFLDV
WULEXWiULDV  OLPLWHVGHGHVSHVDFRPSHVVRDO  RSHUDo}HVGHFUpGLWRFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV  RSHUDo}HVYHGDGDV  55(2 
 SXEOLFDo}HVGR5*) GD/5)RDWHQGLPHQWRDRVDUWV OLPLWHGH6D~GH  OLPLWHGH(GXFDomR H,,, 5HJUDGH2XUR GD
&)
                 E  TXDQWR DRV H[HUFtFLRV QmR DQDOLVDGRV     H   UHODWLYDPHQWH j /5) R FXPSULPHQWR GRV DUWV 
FXPSULPHQWR GDV FRPSHWrQFLDV WULEXWiULDV   OLPLWHV GH GHVSHVD FRP SHVVRDO   RSHUDo}HV GH FUpGLWR FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV  
RSHUDo}HVYHGDGDV  55(2  SXEOLFDo}HVGR5*) GD/5) SXEOLFDo}HVGR55(2  5*) RDWHQGLPHQWRDRVDUWV
 OLPLWHGH6D~GH  OLPLWHGH(GXFDomR H,,, 5HJUDGH2XUR GD&)
                 F  TXDQWR DR H[HUFtFLR HP FXUVR   R FXPSULPHQWR SHOR (QWH GRV UHTXLVLWRV GRV DUWV  FXPSULPHQWR GDV FRPSHWrQFLDV
WULEXWiULDV  OLPLWHVGHGHVSHVDFRPSHVVRDO  SXEOLFDo}HVGR55(2 H SXEOLFDo}HVGR5*) GD/5)

/LPLWHGH5HVWRVD3DJDU
&RPUHODomRjH[LJrQFLDGHFRPSURYDomRGHREHGLrQFLDDROLPLWHGH5HVWRVD3DJDUFRQVRDQWHDUWLJRVHLQFLVR,9DOtQHD
FDPERVGD/5)FRPELQDGRVFRPRGLVSRVWRQDDOtQHDFGRLQFLVR,,GRDUWGD56)QGR6HQDGR)HGHUDOHVWHOLPLWHVypDIHUtYHO
QRVGRLV~OWLPRVTXDGULPHVWUHVGR~OWLPRDQRGHPDQGDWRGRWLWXODUGR3RGHU([HFXWLYRQmRVHDSOLFDQGRSRUWDQWRQDSUHVHQWHGDWDDHVWH(QWH

/LPLWHGH3DUFHULDV3~EOLFR3ULYDGDV
$671LQIRUPRXTXHD'HFODUDomRGR&KHIHGR3RGHU([HFXWLYRGHDWHVWDTXHRHQWHQmRILUPRXDWpDTXHODGDWD
FRQWUDWRQDPRGDOLGDGHGH333 'RF6(,QIO 

'HFODUDomRGRFKHIHGR3RGHU([HFXWLYRGR(QWHTXDQWRDRH[HUFtFLRQmRDQDOLVDGRHDRHPFXUVR
             &RQVWD 'HFODUDomR GR &KHIH GR 3RGHU ([HFXWLYR HIHWXDGD QR 6$',3(0 TXDQWR DRV H[HUFtFLRV QmR DQDOLVDGRV H DR HP FXUVR
DILUPDQGRTXHR(QWHFXPSULXWRGRVRVUHTXLVLWRVGD/HLGH5HVSRQVDELOLGDGH)LVFDOQRVWHUPRVHPTXHGHWHUPLQDRDUW,9µF¶GD5HVROXomR
QGR6HQDGR)HGHUDO IOVHVHJVGR'RF6(,Q 

&RQYHQLrQFLDH2SRUWXQLGDGHGD2SHUDomR
             5HODWLYDPHQWH j FRQYHQLrQFLD H RSRUWXQLGDGH GD FRQWUDWDomR D 6XEVHFUHWiULD GH 5HODo}HV )LQDQFHLUDV ,QWHUJRYHUQDPHQWDLV GD
6HFUHWDULD GR 7HVRXUR 1DFLRQDO DR DSURYDU R VXSUDPHQFLRQDGR 3DUHFHU 6(, Q &23(0685,16710) 'RF 6(, Q  
FRQFOXLXTXHDSUHVHQWHRSHUDomRGHFUpGLWRGHYDUHFHEHUDJDUDQWLDGD8QLmR

3DUHFHU-XUtGLFRGD3URFXUDGRULD*HUDOGR(QWH
$3URFXUDGRULD*HUDOGR0XWXiULRHPLWLXR3DUHFHUQGHGHMXQKRGH 'RFVHL1 SDUDILPGRGLVSRVWR
QD 3RUWDULD 0()3 Q  GH  DOWHUDGD SHOD 3RUWDULD 0()3 Q  GH  GH RXWXEUR GH  RQGH &21&/8, SHOD UHJXODULGDGH GD
FRQWUDWDomRGDRSHUDomRGHFUpGLWRHPWHOD

&HUWLGmRGH5HJXODULGDGHGR(QWHTXDQWRDR3DJDPHQWRGH3UHFDWyULRV
2(QWHSUHYLDPHQWHDFHOHEUDomRGRFRQWUDWRGHYHUiFRPSURYDUDUHJXODULGDGHTXDQWRDRSDJDPHQWRGHSUHFDWyULRVMXGLFLDLV

5HJLVWURGD2SHUDomRQR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
$6HFUHWDULDGR7HVRXUR1DFLRQDOLQIRUPRXTXHDRSHUDomRHPDQiOLVHHVWiLQVFULWDQR5HJLVWURGH2SHUDo}HV)LQDQFHLUDVGR5HJLVWUR
'HFODUDWyULR(OHWU{QLFR 52)GR5'( VRERQ~PHUR7$ 'RF6(,Q 

,,,

              2 HPSUpVWLPR VHUi FRQFHGLGR SHOD &RUSRUDomR $QGLQD GH )RPHQWR &$)  RUJDQLVPR LQWHUQDFLRQDO LQWHJUDGR SHOR %UDVLO H DV
FOiXVXODV HVWLSXODGDV VmR DV XVXDOPHQWH XWLOL]DGDV SRU HVVH RUJDQLVPR 'RF 6(, Q  6(,  H 6(,   FRQWUDWR GH
HPSUpVWLPR6(,FRQWUDWRGHJDUDQWLD 

)RLQRPDLVREVHUYDGRRGLVSRVWRQRDUWGD5HVROXomRQGR6HQDGR)HGHUDOTXHYHGDGLVSRVLomRFRQWUDWXDOGHQDWXUH]D
SROtWLFDDWHQWDWyULDjVREHUDQLDQDFLRQDOHjRUGHPS~EOLFDFRQWUiULDj&RQVWLWXLomRHjVOHLVEUDVLOHLUDVEHPDVVLPTXHLPSOLTXHFRPSHQVDomR
DXWRPiWLFDGHGpELWRVHFUpGLWRV


2PXWXiULRp0XQLFtSLR6REUDO&(SHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRS~EOLFRLQWHUQRDTXHPLQFXPEHSUDWLFDURVDWRVGHQDWXUH]DILQDQFHLUD
SUHYLVWRV FRQWUDWXDOPHQWH &RPSHWHOKH DLQGD ID]HU FRQVWDU RSRUWXQDPHQWH HP VXDV SURSRVWDV RUoDPHQWiULDV RV UHFXUVRV QHFHVViULRV DR
SDJDPHQWRGRVFRPSURPLVVRVDVVXPLGRV
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$FRQFHVVmRGDJDUDQWLDGD8QLmRSDUDDRSHUDomRGHFUpGLWRHPH[DPHGHSHQGHGHDXWRUL]DomRGR6HQDGR)HGHUDOQRVWHUPRVGR
GLVSRVWRQRDUWLQFLVR9GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOSHORTXHVHSURS}HRHQFDPLQKDPHQWRGRDVVXQWRjFRQVLGHUDomRGR6HQKRU0LQLVWURGD
)D]HQGDSDUDTXHHQWHQGHQGRFRQYHQLHQWHHFDEtYHOHQFDPLQKHDPDWpULDSDUDH[DPHHILQDOSURQXQFLDPHQWRGR6HQDGR)HGHUDOVREDUHVVDOYD
GHTXHSUHYLDPHQWHjDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRVHMD
D YHULILFDGRRFXPSULPHQWRVXEVWDQFLDOGDVFRQGLo}HVSUpYLDVDRSULPHLURGHVHPEROVR
E YHULILFDGRSHOR0LQLVWpULRGD)D]HQGDRGLVSRVWRQRGRDUWGD3RUWDULD0)QGH
F IRUPDOL]DGRRUHVSHFWLYRFRQWUDWRGHFRQWUDJDUDQWLD

¬FRQVLGHUDomRVXSHULRU

'RFXPHQWRDVVLQDGRHOHWURQLFDPHQWH
$QD/~FLD*DWWRGH2OLYHLUD
3URFXUDGRUDGD)D]HQGD1DFLRQDO


¬DSURYDomRGD6HQKRUD3URFXUDGRUD*HUDO$GMXQWDGH&RQVXOWRULD)LVFDOH)LQDQFHLUD

'RFXPHQWRDVVLQDGRHOHWURQLFDPHQWH
0DXUtFLR&DUGRVR2OLYD
&RRUGHQDGRU*HUDO


$SURYRRSDUHFHU¬FRQVLGHUDomRGR6U3URFXUDGRU*HUDOGD)D]HQGD

'RFXPHQWRDVVLQDGRHOHWURQLFDPHQWH
0DtUD6RX]D*RPHV
3URFXUDGRUD*HUDO$GMXQWDGH&RQVXOWRULD)LVFDOH)LQDQFHLUD6XEVWLWXWD

$SURYRRSDUHFHU¬6HFUHWDULD([HFXWLYDGHVWH0LQLVWpULRSDUDSRVWHULRUHQFDPLQKDPHQWRDR*DELQHWHGR6HQKRU0LQLVWURGD
)D]HQGD


'RFXPHQWRDVVLQDGRHOHWURQLFDPHQWH
)DEUtFLRGD6ROOHU
3URFXUDGRU*HUDOGD)D]HQGD1DFLRQDO
ŽĐƵŵĞŶƚŽĂƐƐŝŶĂĚŽĞůĞƚƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉŽƌDĂşƌĂ^ŽƵǌĂ'ŽŵĞƐ͕WƌŽĐƵƌĂĚŽƌ;ĂͿͲ'ĞƌĂůĚũƵŶƚŽ;ĂͿĚĞŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ&ŝƐĐĂů͕&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĞ
^ŽĐŝĞƚĄƌŝĂ^ƵďƐƟƚƵƚŽ;ĂͿ͕ĞŵϬϮͬϭϬͬϮϬϭϴ͕ăƐϮϬ͗ϭϳ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŚŽƌĄƌŝŽŽĮĐŝĂůĚĞƌĂƐşůŝĂ͕ĐŽŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽĂƌƚ͘ϲǑ͕ΑϭǑ͕ĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑ
ϴ͘ϱϯϵ͕ĚĞϴĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϱ͘

·1
•..i;..,!:.. @
eletr6nlca

ŽĐƵŵĞŶƚŽĂƐƐŝŶĂĚŽĞůĞƚƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉŽƌDĂƵƌşĐŝŽĂƌĚŽƐŽKůŝǀĂ͕ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ;ĂͿͲ'ĞƌĂůĚĞKƉĞƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐǆƚĞƌŶĂƐĚĂhŶŝĆŽ͕Ğŵ
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ŚŽƌĄƌŝŽŽĮĐŝĂůĚĞƌĂƐşůŝĂ͕ĐŽŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽĂƌƚ͘ϲǑ͕ΑϭǑ͕ĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϴ͘ϱϯϵ͕ĚĞϴĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϱ͘
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CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

10 Outubro 2018

SISBACEN EMFTN/RUY
TRANSACAO PCEX770

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

S I S C O M E X
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

Quarta-feira

267

12/09/2018 11 : 28
MCEX577A

---- ------- ------------ PCEX577A - CARACTERISTICAS GERAIS-- -------- ----------1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)

MODALIDADE DA OPERACAO :
MOEDA DE REGISTRO . .... :
VALOR DA OPERACAO ..... :
JUROS (S/N) .. ... . . ... :
ENCARGOS (S/N) . . . . .... :
TITULARES:
CADEMP
b) TIPO

3611
220
S
S

NUMERO DA OPERACAO :
L CRED BID/B IRD/ FONP

TA835631 DE : 29/08/2018
CONCLUIDO

DOLAR DOS EUA
50000000 , 00
CERT . AVERBACAO :
CA/AP/CR ORIGEM :
e ) VLR PARTICIPACAO

d) DETALHAR

------------------------------------------------------------------------------119892

102 DEV ESTADO/MUNICIPIO
MUNIC I PIO DE SOBRAL
905057
208 ORGAN INTERN CREDOR
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF
91442
301 GARANTIDOR
RFB - MIN. FAZENDA

50000000 , 00
50000000 , 00

_ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ Opcao: ' X' em 'd' -mostra titular

------------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
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F9=TRANSACAO

F6=MENU

F12=ENCERRA

F3=RETORNA
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

S

SISBACEN EMFTN/RUY

I

S

C O M E

X

10 Outubro 2018

1 2/09/20 1 8 11 : 29

REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
MCEX577B
PCEX577B - CARACTERISTI CAS DO PRINCI PAL -----------------NUMERO DA OPERACAO : TA83563 1 DE : 29082018

TRANSACAO PCEX770

CONCLUIDO
07 . 0BJETO DO FINANCIAMENTO
a) BENS . . .... .... :
50000000 , 00
e)

SEGURO CREDITO:

b) TECNOLOGIA/ SERV . :
d) INGRESSO MOEDA .. :

e) ALUGUEL BASICO:
08 . VLR . ANTECIPADO ....... :
a) OI . PAGAMENTO.:
09 . VLR . A VISTA .. :
a ) DT . PAGAMENTO . :
10. VLR. FINANCI ADO :
22
a ) NUM.PARCELAS :
66
e) CARENCIA . ... :
e) INIC . CONTAGEM:
g) VLR. PARCELA . ... :
h) MULTIPLICADOR .. :
11.VLR.RESIDUAL .... :

b) CONDICAO :
b) COND I CAO:

50000000 , 00
(vezes)
(meses)

(ddmmaaaa )

6 (meses )
b) PERI ODI CIDADE.:
d) PRAZO . . . . . . . . . :
192 (mese s)
f) COND I CAO : 10090 ASS I NATURA CONTRATO
BASE .... :
12 . MEIO DE PAGAMENTO .... : 2

MOEDA

( Informe 'SIM ' para expandir o esquema de pagamento de principal

__ )

ENTRA= SEGUE
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i)

F9=TRANSACAO

F6=MENU

Fl2=ENCERRA

F3=RETORNA

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.
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REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

Quarta-feira

269

1 2/09/2018 1 1 : 29
MCEX577C

- ----- ----- - --------- PCEX577C - CARACTERISTI CAS DE JUROS

- ----- - --- ---- ----- -

NUMERO DA OPERACAO: TA835631 DE : 29/08/2018
CONCLUIDO
13 .
14 .
15 .
16 .
17.
18 .
19 .

PERIODO DE JUROS ... .... .. :
PRAZO VALIDADE DO PERIODO :
FORMA DE PAGAMENTO . ..... . :
COND I CAO ... .. . . .. ... . ... . :
DT . I NI CIO CONTAGEM . . .. . . . :
MEIO PAGAMENTO .. ... . ... .. :
PERIODICI DADE . ... . .. .... . :

20 . TAXA FIXA . . . .. . . ... ... . .. :
21 . TAXA VARIAVEL . . . ... ... . . . :
a ) TAXA
2392

01

Abr i r prox imo período : S (S=s i m, N=nao )
(meses )

96
P
10090

(A=ANTECIPADO,P=POSTECIPADO)
ASSINATURA CONTRATO

2

MOEDA

6
O ,

0000 ( 00 , 0000) % ao ano

LIBOR- USS-6 MESES

b ) SPREAD
+ 1 , 7500

e ) DETALHAR (x)

d ) CRITERIO DE SELECAO ... .... . . :

------------------------------------------------------------------~-----------ENTRA=SEGUE
F9=TRANSACAO
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F2=DETALHA
F6=MENU

F3=RETORNA
F12=ENCERRA
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Quarta-feira

SISBAéEN EMFTN/RUY
TRANSACAO PCEX7 70

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

S

I

S

C

O

M E

10 Outubro 2018

12/09/2018 11 :29

X

REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

----------------- ---- PCEX577C - CARACTERISTICAS DE JUROS

MCEX577C

- -------------------

NUMERO DA OPERACAO : TA83563 1 DE: 29/08/2018
CONCLUIDO
13. PERIODO DE JUROS . . . . . . . . . : 01
96
1 4. PRAZO VALIDADE DO PERIODO :
15 . FORMA DE PAGAMENTO ... .... : P
1 6 . CONDICAO .. . ..... . ... ..... : 10090

Abrir proximo periodo : S (S=s im, N=nao)
(meses )
(A=ANTECIPADO,P=POSTECIPADO )
ASSINATURA CONTRATO

17 . DT . INICIO CONTAGEM . ...... :
1 8 . MEIO PAGAMENTO . . . . . . . . . . . : 2
19 . PERIODICI DADE .. ..... . . . .. : 6
20. TAXA FIXA . . ... ... . ... .... : O ,
21 . TAXA VARIAVEL . . . . . . . . . . . . :
a) TAXA

MOEDA
0000 (00,0000) % ao ano
b) SPREAD

e) DETALHAR (x)

J USTIFICATIVA DA TAXA 2392
LIBOR 6M + SPREAD , COM FINANCIAMENTO COMPENSATÓRIO DE 10 PONTOS-BASE
NOS PRIMEIROS 8 ANOS , CONFORME CLÁUSULAS 10 E 11 DO CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO. CONDIÇÕES SUJEITAS A VARIAÇÃO ATÉ A ASSINATURA DO CONTRATO
PF3/15=RETORNA
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SISBACEN EMFTN/RUY
TRANSACAO PCEX770

S I S C O M E X
REGI STRO DE OPERACAO FINANCEIRA

Quarta-feira

271

12/09/20 18 11 : 29
MCEX577C
-- -------- ----------

---- ------------ ---- - PCEX577C - CARACTERISTICAS DE JUROS

NUMERO DA OPERACAO : TA83563 1 DE : 29/08/2018
CONCLUIDO
13.
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .

PERIODO DE JUROS .. .. ..... :
PRAZO VALIDADE DO PERIODO :
F9RMA DE PAGAMENTO . ... ... :
CONDICAO ..... ...... .. .... :
OI . INICIO CONTAGEM ...... . :
ME I O PAGAMENTO .. .. . .. . . . . :
PERIODICIDADE ... ......... :

20. TAXAfIXA . .. ............ . :
2 1 . TAXA VARIAVEL ... ......... :
a) TAXA
2392

02
96
P
10120
2
6

Abrir proximo per iodo :
(meses)

(S=sim, N= nao)

(A=ANTECIPADO , P=POSTECIPADO)
FINAL DO PERIODO ANTERIOR
MOEDA

O , 0000 (00,0000) 9õaoano

LIBOR- USS-6 MESES

b) SPREAD
+ 1 , 8500

e ) DETALHAR (x)

d ) CRITERIO DE SELECAO ... .. .. .. :

------------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
F9=TRANSACAO
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F2=DETALHA
F6=MENU

F3=RETORNA
Fl2=ENCERRA
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SISBACEN EMFTN/RUY

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

S

I

S

C O M E

10 Outubro 2018

12/09/2018 1 1 : 29
MCEX5 77 C

X

REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

TRANSACAO PCEX770
-------------- ------- PCEX577C - CARACTERISTICAS DE JUROS -------------------NUMERO DA OPERACAO : TA835631 DE: 29/08/2018
CONCLUI DO
1 3.
14.
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .
21 .

PERIODO DE JUROS ......... :
PRAZO VALIDADE DO PERIODO :
FORMA DE PAGAMENTO ....... :
CONDICAO . ... . ... ......... :
OI . INICIO CONTAGEM ...... . :
MEIO PAGAMENTO ........... :
PERI ODICIDADE ... .. .. ..... :
TAXA FIXA . . ...... ... . . . .. :
TAXA VARIAVEL ..... . ...... :
a ) TAXA

02
96
P
10120
2
6

Abrir prox imo período :
(S=sim, N=nao)
(meses )
(A=ANTECIPADO,P=POSTECIPADO)
FINAL DO PERIODO ANTERIOR
MOEDA

0 , 0000 (00 , 0000) % ao ano
b) SPREAD

e) DETALHAR (x)

JUSTIFICATIVA DA TAXA 2392
LIBOR 6M + SPREAD , COM FINANCIAMENTO COMPENSATÓRIO DE 10 PONTOS-BASE
NOS PRIMEIROS 8 ANOS , CONFORME CLÁUSULAS 10 E 11 DO CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO . CONDIÇÕES SUJEI TAS A VARIAÇÃO ATÉ A ASSINATURA DO CONTRATO
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SISBACEN EMFTN/RUY
TRANSACAO PCEX770

S I S C O M E X
1 2/09/2018 11 : 30
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
MCEX577D
----- ----------- ----- PCEX577D - CARACTERI STICAS DE ENCARGOS ------------------

NUMERO DA OPERACAO : TA835631 DE: 2 9/08/2018
CONCLUIDO

23 . ENCARGO . ... ... .. ..... :

1

COMISSAO DE ESTRUTUR
24 . COD . ENCARGO . .... .. .. . : 3080
2 5 . VLR FI XO ..... .... .. .. :
O, 8500
2 6. PERCENTUAL .. ... ...... :
2 7 . BASE ... . . ............ : 10020 - VALOR TOTAL DA OPERA
28 . CONDICAO DE PAGAMENTO:
10
MEDIANTE COMPROVACAO
29 . DATA DE PAGAMENTO ... . :
(DDMMAAAA)
30 . PERIODICI DADE . . ...... :
31 . NUM.PARCELAS ...... ... :
32.DETALHAMENTO DA FORMA DE CALCULO :
CFE CLÁUSULA 13 DO CONTRATO DE EMPRÉSTI MO . CONDIÇÕES SUJEITAS A
VARI AÇÃO ATÉ A ASS . DO CONTRATO .

------------------------------------------------------------------------------ENTRA=S EGUE
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F9=TRANSACAO

F6=MENU

Fl2=ENCERRA

F3= RETORNA
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12/09/201 8 11 : 30
S I S C O M E X
SISBACEN EMFTN/RUY
TRANSACAO PCEX770
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
MCEX577D
- ---------- ---------- PCEX577D - CARACTERISTICAS DE ENCARGOS--------------- - -NUMERO DA OPERACAO : TA835631 DE: 29/08/2018
CONCLUIDO

2 3 . ENCARGO .. .... ... ..... : 2
24.COD . ENCARGO .. . .... . . . : 1000

COMISSAO DE COMPROMI

25.VLR FIXO .. ... . . ...... :
0 , 3500
2 6 . PERCENTUAL ..... ...... :
27 . BASE .. . . . . . . . . . . . . . . . : 10000 SALDO NAO DESEMBOLSA
7
PERIODICAMENTE
28 . CONDICAO DE PAGAMENTO:
(DDMMAAAA)
29 . DATA DE PAGAMENTO .... :
30 . PERIODICI DADE ........ :
31.NUM .PARCELAS ... .... .. :
32.DETALHAMENTO DA FORMA DE CALCULO :
VALOR APLICADO SOBRE OS SALDOS NAO DESEMBOLSADOS DO EMPRESTIMO CFE
CLÁUSULA 12 DO CONTRATO DE EMPRÉST I MO. CONDIÇÕES SUJE ITAS A VARI AÇÃO
ATÉ A ASS . DO CONTRATO

ENTRA=SEGUE
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F9=TRANSACAO

F6=MENU

Fl2= ENCE:RRA

F3=RETORNA
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12/0 9/2018 11 : 30
MCEX577D

- --------- ----------- PCEX577D - CARACTERISTICAS DE ENCARGOS---------- - -------

NUMERO DA OPERACAO : TA83S631 DE: 29/08/2018
CONCLUIDO

23 . ENCARGO . ....... .. ... . : 3
24.COD . ENCARGO ... ...... . : 3025
COMISSAO DE AVALIACA
25 .VLR FIXO ... ... ...... . :
50000 , 00
26 . PERCENTUAL .......... . :
27 . BASE .... . ... . ........ :
28 . COND I CAO DE PAGAMENTO :
8
SIMULTANEO I NGRESSO DOS RECURSOS
29 . DATA DE PAGAMENTO . ... :
(DDMMAAAA)
30.PERIODICIDADE ........ :
31 . NUM .PARCELAS .... .. ... :
32 . DETALHAMENTO DA FORMA DE CALCULO :
CFE CLÁUSULA 13 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONDIÇÕES SUJEITAS A
VARIAÇÃO ATÉ A ASS. DO CONTRATO

------------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
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F9=TRANSACAO

F6=MENU

Fl2=ENCERRA
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TRANSACAO PCEX770

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

S I S C O M E X
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA

10 Outubro 2018

12/09/2018 11 : 30
MCEX577D

-------- -- - --- ------- PCEX577D - CARACTERISTICAS DE ENCARGOS---- -------------NUMERO DA OPERACAO : TA835631 DE: 29/08/2018
CONCLUIDO

23.ENCARGO ... ..... ... ... : 4
24 . COD . ENCARGO ... ... .. .. : 1020

JUROS DE MORA

25 . VLR FIXO .. .. ..... .... :
26 . PERCENTUAL ... . ... . .. . :
2 , 0000
27 . BASE .... ....... ..... . : 10085 - PARCELA VENCIDA
MEDIANTE APRESENTACAO DE COBRANCA
2
28 .CONDICAO DE PAGAMENTO:
(DDMMAAAA)
29 . DATA DE PAGAMENTO .... :
30 . PERIODICIDADE .... . . . . :
31 . NUM.PARCELAS .. .. ..... :
32.DETALHAMENTO DA FORMA DE CALCULO :
CFE CLÁUSULA 10 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO . CONDIÇÕES SUJEITAS A
VARIAÇÃO ATÉ A ASS . DO CONTRATO

ENTRA=SEGUE
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F9=TRANSACAO

F6=MENU

F3=RETORNA

F12=ENCERRA
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SISBACEN EMFTN/RUY
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------------------

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

S I S C O M E X
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
PCEX577J -

Quarta-feira

277

1 2/09/2018 11 : 30
MCEX577J

REGISTRO DE DADOS COMPLEMENTARES

-----------

NUMERO DA OPERACAO : TA835631 DE: 29/08/2018
CONCLUIDO
54 . INFORMACOES COMPLEMENTARES :
CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES
PROCESSO NUMERO 17944 .101413/201 8-91
IR ISENTO CONFORME DISPOSTO DO ARTIGO 04 DO DECRETO 246/96 E ARTIGO 52
DO CONVENTO DE SUBSCRICAO DE ACOES DE 2007 , CAF POSSUE IMUNIDADE TRIBU
TARIA
55 . DADOS DE IMPOSTO DE RENDA :
(l=CREDOR , 2=DEVEDOR, 3=AMBOS , 4=ISENTO)
~)RESPONSABILIDADE .. : 4
ATENCAO : OBSERVAR O ART.880 , DO DECRETO NR . 3.000 , DE 26.03 . 1999, SOBRE REMESSA DE RENDIMENTOS PARA FORA DO PAIS.
56 . DADOS DO RESPONSAVEL PELA OPERACAQ - PELO DEVEDOR
NOME .: I VO FERREIRA GOMES
CPF .. : 36258199372
CARGO : PREFEITO
TELEFONE : ( 088 ) 36771100
E-MAIL :

------------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
F9=TRANSACAO
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S I S C O M E X
TRANSACAO PCEX770
REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
MCEX577R
--------- ----- PCEX577X - REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
------------- - EXIBIR EVENTOS :
OPERACAO : TA8 35631 DE : 29/08/2018
CONCLUI DO
CONTRATO
CAMBIO
S
ITUACAO
TIPO DE EVENTOS

SISBACEN EMFTN/RUY

4001 MANIFESTACAO CREDOR/INVESTIDOR-FATURA
7100 INFORMACOES COMPLEMENTARES

MARQUE SUA OPCAO COM ' X' PARA DETALHAR
----------------------- - ------ -- ------------ -- - --- ------------ - ------- PAG .
1
ENTRA=SEGUE
F6=MENU
F9=TRANSACAO
F12=ENCERRA
F3=RETORNA
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S I S C O M E: X
12/09/201 8 11 : 30
ANALISE/EFETIVACAO DE OPER . FINANCEIRAS
PCEX577X

---- - ----------- - - ---- --- -------

DADOS DE EVENTOS

- ------ ------------------- -

OPERACAO : TA835631 DE: CONCLUIDO
TIPO DO EVENTO . . .... . ... : 4001 - MANIFESTACAO CREDOR/INVESTIDOR-FATURA
DATA DO EVENTO ... ... .. .. : 29 /
8 / 2018
VALOR .. : 50000000 , 00
DESCRICAO DO EVENTO :

RESPONSAVEL PELO EVENTO .: SUELI

------------------------------------------------------------------------------E:NTRA=SEGUE
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SI SBACEN EMFTN/RUY
ANALISE/EFETIVACAO DE OPER . FINANCEIRAS
PCEX577X
TRANSACAO PCEX770
----- --------------------------- DADOS DE EVENTOS --------------------------OPERACAO : TA835631 DE : CONCLUIDO
TIPO DO EVENTO ..... ..... : 7100 - INFORMACOES COMPLEMENTARES
DATA DO EVENTO . .. .. ..... : 29 / 8 / 2018
VALOR .. : 50000000 , 0Q
DESCRICAO DO EVENTO :
PROCESSO REFERENTE À OPERAÇÃO NA STN (17944.101413/2018-91) PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBI ENTAL DE SOBRAL - PRODESOL .
CONE'ORME MENCIONADO NO ITEM " 12 . A" DO OFÍCIO SEI Nº
943/2018/COPEM/SURIN/STN-MF , DE 20/07/2018

RESPONSAVEL PELO EVENTO .: SUELI
ENTRA=SEGlJE
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NUMERO DA OPERACAO: TA835631 DE: 29/08/2018
EVENTOS NECESSARIOS PARA A CONCLUSAO DO REGISTRO :

4001

MANIFESTACAO CREDOR/INVESTIDOR-FATURA

SITUACAO:
INCLUIDO

-----------------------------------------------------------------------------~ENTRA=SEGUE
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X
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1 2/09_/2018 11 : 31

REGISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA
NCEX577O
CONSULTA DE OPERACAO FINANCEIRA --------------------NUMERO DA OPERACAO: TA83563 1 DE : 29/08/2018

EVENTOS NECESSARIOS PARA GERACAO DE ESQUEMA DEFINITI VO :

EVENTO :
7001
6002
6012

CONTRATO/FATURA/Doe FORMAL
DECLARACAO IMP AVERBADA-DATA E VALOR
ASSINATURA DO CONTRATO- DATA

ENTRA=SEGUE
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SEI/MF • 1135479 - Parecer
~IINISTÉRIO DA FAZENDA
~~rc1:mn du Tesouro Nacional

Sub~ccrctn.ri3 de R..::laç~$ f:in:tncciras: lnh.:ryovi.:rn:.irui.:n1nis

Cwrdonuçifo-Gcral Jc Opcro~õc< Jc Crédíto Jc Eslll,lo.< e Municípios

PARECER SEI N" 377/?018/COPEM/SURIN/STN-MF

Proccsio 11• 17944. 101413/20 1R-91
Operação ~ontra1ual ex1ema (com gara11tia da União) entre o Município de Sobrnl • CE e o
Corporuç:lo Andina de Fomcnlo, no vnlor de USS 50.000.000.00.
Recursos dcitinodos ao linanciamcn10 do l'rogr:una de O<-scnvol\'imento Socioambiental de
Sobral.
VERfflCAÇÂO DE LIMITES E CONDIÇÕES P1\RA CONTRATAÇÃO D1! OPERAÇÃO
DE CRÉDITO E PARA CONCESSÃO DE GARANTIA DA UNIÃO
I, lt EL.ATÓR IO
1. Trata o prcscn1c parecer da solicilllÇào feita pelo Municipio de Sobral/CE para a vcrilkação do cumprimento dos limites e condições necessários ti contratação de operação de crédito com
n Corpornçào Andino de Fomenu, e de pctlido de con«.<silo Jc garantia da União, nos 1cn11os da Lei Complementar n• 101. d<: 04/0SnOOO. Lei de Rc,ponsabilidadc Fiscal (l.RF), da
Resolução do Senado Federal n• 4312001 (RSF n• 4312001) e d.a Rc,olução do Senado Federal nº 48/2007 (RSF n• 48/20071. com as seguintes caractcristiea< (SEI 1114641.0s. 2 e 8-9):
• Valor dn opernçüo: USS 50.000.000,00 (cinquenta milhõc.~ de dólai-c.< dos EUA);
• Dc.stinaç:io dos recursos: PrniitJm11de Desenvolvimento Socioambicntal de Sobro!;
• .Juros:Libor de 6 meses acrcscidà de sprcad a ser dclinido na data d:, ussinaturo do contraio. Nus primeiros S anos de vigêncin do contrato. a CAF se obriga a financiar O, 10% a.a. da

taxa tl\! juros~
• Aluali7.açio monetário: Vtu-foçiío cambial:
Libcr,oç:lo: USS S.626. 136.50 cm 201R: USS 11.922.366.00 em :?019: USS l l.92S.231,50 L..il 2020; USS 10.1.S0.41 Ul(}(m 2021 ; USS 7.44k.(>32.00 cm 2022 e USS 2.927.223,00 cm
2023:
Contrapa rtida: USS 1.503.181.50 um 2018; USS 3.287.477,00 cm 2019: USS 3.190.288,00 cm 2020; USS 2.480.871.50 cm 2021; USS 1.5%.B0.50 cm 2022 e US$ 481.651,5() cm

•
•
•
•

2023:
Pra,.o total: 192 (cento e novcnln e <lols) meses;
P'razo de c_a r~ncl:i: 66 (scsscn1a e sci.s) meses:
Pr::n o de :imortização: 126 (cento e ,,iu1c e sei!\) mest:<:
Lei anlorlz.adora: Lei n• 1702. de 1'1/12/2017 (SEI 108Rl3-t):
De.mais cocari:1•s e comissões: Taxa Jc Comissão de Compromisso: 0,35% • ·•· sobre o saldo não desembolsado. Comissão de Financiamento - equivalente a o.ss,~ sobn: o tolal do
cmprésúmu. pago no 1nais tardar no primdro desembolso, Gastos dcavaliuçüo - valor de USS 50.000.00 pago no nuis tardar no 1irimdro desembolso. Juros de moro de 2,0% a.o. acima
dos juros cs,abckcidos no conlr:110 de cmrréstimo.

2. Por in,crmêdio do Sistema de An.ilisc da DivitJa Pública, O1><:rações de Crédito e G:ir.mtias da União, Estudos e Munitipic,s (S1\l)IPEM), de (JUC 1rn1a o Portaria n•09/2017 d:i Sccrct:iria
do Tcsour(l Nacional (STN), foram submc1idas n esta STN iníormaçõcs para co,nprovaçào do contido nos arts. 21 a 25 da RSF n• -13/2001 , sob n forma de fonnul:írio eletrônico
disponibilizado no Ente no SADIPE,'vl, assinado cm 05/09/2018 pelo Chefe do l'odcr Exccu1ivo do Emc da Federação (SEI 1114641). Os seguintes documentos foram enviados
clc1ronicamcntc como daçumcntos anexos no SADIPEM: a, 1..,:1 Autoriwdora (SEI 10~8134): b. Pal\."<'Cr do Órtão Juridico (SEI 1022762): e. Parecer do Óq:ão Técrnco (SEI 1022775): d.
Ccnid:io do Tribuno! de Contas do Estado do Ccnr:i (SEI 1022746).
li.

VElllFICAÇÃO rn: LIMITES E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DA OPf:IUÇ-\0 OE C RÉDITO

3, O c111c intcrcss,1tlo, cm w mprimcnto do dlsposlo no§ Iº do ort..'2. da LR F, bem como do inciso 1. de, ort. 21 , da RSF 11• 4312001, enc,uninhou Parecer do Órgão Técnico (Slll 1022775),
cm que atcs1ou 3 rcluçilu custo-bc11elicio e o interesse econômico social da operação, bem como apresentou 3 amilis<.> das fontes alternativas de linandomcnto. A propósito. confonnc a Nota n•
436/2013 • STNICOl'EM, de 13/0(;/2013 (SEI 0884000, Os. 1-2), ~ possivcl cntc11d<r demonstrada a relação cuslo-bcnclicio nos parcccn:s técnicos que apresentem os l><:m.:ficios de fonna
qualitati~-a.
4. O ente intcrCS$lldo, em cumprimento do disposto no § 1• do art. 32, da LRF, bem como do inciso 1. do an. 21, da RSF n• 43/200 1. mediante o Parecer do Órgão Jurídico (SEI 1022762) e
O,-çlaraçiio do Chefe tio Poder executivo cíctunda no SAD!PEM (SEI l 114ó-l 1, ns. 1S-22), alc'Slou que cumpre os requisitos parn contrntação do cmpréslimo e concc.,são tlu garantia da União
1m:scri1os na citudu Resolução e nu Lei Complementar n• 10112000. Adeinais, a comprov:,çào do cumprimc1110 do inciso li do § t• do art. 32 da LRF foi rculirnda por meio dos citados Parecer
Jurídico e Dcclara1·ilo do Chefe do Poder (;xccutivo. atcswndo u inclusão no orçamcnlo vigente dos recursos provenientes d11 operuç:lo pleiteada.

5.

De acordo com as disposições sobre • matéri•, constantes d.\$ RSF nºs 40/2001 e 43/2001. foram verificad05 os seguintes limites quan1itaiivos. considero.ndo-sc o \'alor e os dispêndios da

Ofl"raçàn sob exame:

a. Limite referente nu un. 6•, § 1°, Inciso I da RSI' nº 43/2001 • receitas de opc.rações d e crédito em rdaçiio às d esposas d e ca11ilal . cxcrd cio anccr lor. En11uadrado, confonnc quadro
abai,o:

tal executada., do cxercicio anterior SEI 0884375, n. 2)

dt> c:xcrcicio anterior (S61 0884375, n. 1)

b. Limite rcftrcntc :io o.n. 6°. ~ 1•, Inciso li ,lo RSF n' 43nOOI • rcceilas de opcraçõe, de crédito cm rclaçio ils despesu de copilol - exercício cor rente. Enquadr ado. coníonne
uadro abaixo:

79.8 13.524 ,0Q

.00
.00
.(IO

79.813.5~~,09
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111

e. Limilc rclcrcnlc ao ar1. 7". Inciso Ida RSF nº 43/2001 - montante g lobal das op er ações realizadas em um exercício financeiro (MGA) cm r elação à r eceita corrente liquida
RC L . En uadrado, conforme uadro abaixo:
cscmbolso Anual (R$)

·--·- - lrrojcçào da RCL (RS)
!Liberações progmnu\das
1

IMGNRCL(%)

!526.500,00

14.04

1!550 080.907,01

llual do limite de cndividamcmo (%)

8,25
S,15
___] 6,84 --4,96

1,92

• Projeçtio da RCL pela tara média de I.304./81700% de cre,scimenlu do PIB nos úllimo.\' 8 emas.
d. Limi1c referente ao art. 7º Inciso li da RSF nº 43/20<íl • comprometimcnlo anu:il com a mortizaçõcs, juros e demais encargos (CAED) cm relação à RCL. Euq uadrado, conforme
trndro abaixo:
,cnto Anual (RS)
CAED/R.CL (%)
~~==========,F-=a,=;;==-;======_=
_=:_:_J==,i_Projcção da RCL (RS)
~crnções
.

'Perccntm:!_do Li1!1ite de êndividamcn10 até o tcn11ino da opcrnçiio :

• Pmje("<in tlc, RCL pela 10:m ,mídia dt• l ,30448170()0/4 de ctY!ScimenlO dó PIB 11ns ,í!timn.'i lt' anos.
ão entre a l)ivida Consolidada Li uida (l)CL) e " RCL. En,1u•drado. confom1c uadro abai,o:

-9-1.089.26~.63
526.500.00

102.227.231.37
10.19

(00
Percentual do limite de endividamento

-~•M- - -••-•-•-•-•-•--••- - - - -- - - - -..-•-•~•--- 1,s,89%

__j

6. Salientamos que a projeção da RCL constan1c nas alíne;is •·e.. e "d"' do item mnerior 1cm como b.asc a RCL do Demonstrativo da Receita Corrcn1e Lí4uida (RREO . 3º Bimestre de 201S),
homologado 110 Sistema de lnfonnaçõos .Co111;ibcis e Fispis do Sc1or Públiéo Brasileiro - Siconfo (SEJ 1023701. O. 16). Ad icionalmcnlc, assin:ilonms que os dados referentes à rclaç.io
IJCU RCL (alínea "e" do i1cm anterior) 1ém como fonlc o Dcmons.<r-01ivo da Oívido .Cpnsolidado Liquida (RG F. I' Quadrimestre de 2018), homologado no Siconfi (SEI 0884454. fl.. S).

7. Considerando a~ alterações intH)duzi<las pela RSF nº 36/2009, que ahcrou ;i RSF nº 43/ 2001 , o limite a que se rcfcrç o item ºdº foi calculado para (i) lodos os cxcrcícfos tin;mcciros cm
que hâ p3g,11ncntos previsto!\: da opc-rnç..i.o pretendida; e. .quando o prazo de amo11i1.ação supera 2027, pata (ii) OS; c.~crcicio:,; linnncciro$ em que há pagamentos ·atê 31 de dezembro de 2027,
scn<lo con~i<lcmdo pum fins de vc.rificac;;i() de limites o pcríod.o que rcsull.ô\.l no c,ítculo mais bcnéfic.o para o Eu.te. Dcss.a fonmi 1 considerou-se o compromctimcuw anual de 3,64%, relativo a()
período de 2018-2027.
8.

R.cla1ivaincn1c ao cumprimenlo dos limites estabelecidos nas RSF nº 40 ~ 43. de 2001, registramos:

a. Receita de operações de crédito menor que a despesa de cnpi1a l (exercido anterior): Enquadrado:
b. Rccci1a de opcrnçõcs de credito menor que a despesa de capital (exercido corrcnic): En,1uadrado:
e. MGA/RCL menor q ue 16%: F.nquad"1do;

d. CAEl)I RCL menor que 11.5%: Enquadrado:
e. DCL/RCL m enor que 1,2: Enquadrado.
Nos 1ennos do§ 1• do art. 32 da RSF n" 431200 1, a comprovação do cumprimcn10 dos requisi1os de q ue Ir.liam o arl. 16 e o inciso VIII do an. 21. da RSf n• 43/2001. passou a ser
responsabilidade da instituição finaoccira ou do contratante, confonnc seja o éàSú, por ocaslào da assinatura <lo conlrato. não hnvcnd<> mais vcrifica\~ào prévia <lcslcs requisitos por parte da
STN. /\'.demais. lambém deverá ser ob:ii.crvada a adimplência relativa a prc.catórios, réquisito trauido no m1igo 97, § 10, inciso IV, e no artigo 104, par,lgrnfo único. anlbll!:i <lo /\10 das
9.

Dis1>0sições Constitudonai~ Transitórias -ADCT.

·

10. No que com:crn.c ao. art. 2 11 inciso IV. da RSF n" 43/2001. a Certidão <lo Tribunal de Contas competente (SEI 1022746) atc·stou o c:umprimcnlo pelo Ente tlt> di.spos10 na LRF.
rcla1iv'1mcn1e ao üllimo exercício analisado (2012), aos exercicios ainda não analisados (2013, 2014. 2015, 2016 e 2017) e ao exercício em eurso (201X). à exceção do an. 52 dn LRF, rcforcme
à publicação do RREO 3'' bimcs1rc de 201S. A l'GFN entende. por meio do Parecer PGfN/ÇAF/Nº 520i2010, que II verificaçfü, da publicação do RREO pode .ser fei ta pelo SISTN
· '
·
{a1ualmcnre substiluido pelo Síconfi). sendo dcsncccssiu-ia a emiss1io de nova Cen idào do Tribunal de Con1as com c1cn1c ,ara demonstrar a
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··Ora, se Q c11111prime111,; da obriJ:a(:tio ,te publicar' os ,·eltltó,-ios po,le ser ,,crificadu por tóda socie,/uJe, certame nte w mbém o será pelo ór,:üo cans11/e111e~ que. co11formc l'lmsta "''

cousulta, e<1 re.-.1M11sável pelt1 s 1111 lrn111ologação 110 SISTN. ''

11. Ademais. '1 Nota Técnica n• 144/2017/COl'EM/SURINISTN/MF-DF, de 14/12/2017 (SEI 1128452), que revisa os pr<lcedimenlos internos relativos it verificação do cumprimen1o do art.
52 e do art. 55. § 2° da LRF, cstabclc-ee o seguinte:
"/ .f.

Para demmL<tn..- 110.< 111110., do processo ad111i11is11.111ivn a //l~io pdo qual .w ap11m11 a 1111/Jlicaçào do relatório iulo. espec(/icado 1111 cenid,io dn 7i'ilmnal de Conta.~ ,:nmpeteill<', ;w.,

1t•1wtM do dispos/o ua ilem 16 dn Parecer PGPNICAF/N" 520/2010. de,1erá .wr inseritln o Histórico dn SICONFJ, or1 owro dncwnentn que lhejà,;a " ·" ve:.es, comn meio tle compm,•áçlin

da puhlicaçiin dos relmáriós falu11ut!.f. '1

1'2.

Dessa fonna. lendo cm vista que o RREO do 3'' bimestre de 2018 do Emc plcitcrmlc cnconlr-.i-sc devidamente publicado no Siconfi (SEI 1023701), a ausc;ncia de ateste mencionada no

parágrafo I O deste Parecer não foi considcrnda óbice à contratação da operação pld1eada na prcsenlc análise.

13. Em consonância com o disposto na Portaria STN n• 896, de 3 1/1 0/20 17, a qual estabelece regms parn o rcccbimcnto dos dados contábeis e fiscais dos entes da Fcdcmção por meio do
Siconfí, ,·crifícamos mediame o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências. Voluntárias - CAUC (SEI 1129802). que o ente homologou as informações constantes da referida
Portaria.

14.

Em atendimento aos preceitos da Portaria STN nº 756, de 18/ 12/2015, o ente inseriu e finalizou as informações relativas às dividas públicas in1erna e externa de que traiam o §4º do art.

J2 da LRF e o an. 27 da RSF n• 43/20íll, median1,; o preenchimento do Cadas1ro da Divida Pública (CDP) no SADIPEM (SEI 0885256 e SEI 1129713).

15. Qunnto ao alcndimcn1n do art. 51 da LRF, c·onsidera-sc que o Munkípío cncalllinhou suas conias ao f>i}(ler Execu1ivo do Estado (SEI 0884000. íls. 10-16 e SEI 1129802),; da União (SEI
1129802).

16. Ern relação i, adimplência financcirn com a Uniào quanto aos financiamenros e refinanciamentos concedidos e às sarantias honra.das. o Eme encon1r:l-Se adimplenlc nesta data. confonnc
consulta ao Sistema de Acómpanhamcnto de Haveres de Estados e Municípios (SAHEM). insli111ído por meio da Portaria do Ministério da Fazenda ri• 106. de 28/03/2012, e disponível no
endereço sahcm.tesouro.gov.br (SEI 1129813).
17.

F.m consulia à relação de mutuários da União - siluaçào cm 14/06/201S (SEI 1127794), ,·crificou-sc que o Ente não consta da relação de haveres con1rolados pela Coordenação-Geral de

Haveres Financeiro:; (COAFI), não possuindo, por1an10, acordos <lc rclinanciarncnto com a União. estando atendido o inciso TV do art. 5(1 da RSF nº 43/2001.
IX. Relativamcn1e.. às despcsai,:. com pessoal, n:.1 forma disciplinada pela LRf., dcstacíHiC que. na presente anâli~e. os limites referentes às mencionadas. despesas foram con~iderados. como
atendidos até o 1° quadrimcslre dé 2018, com base na ccnidào emitida pelo Tribunal de Comas competente (SEI 1022746). na declaração do Chefe do PQdcr Executivo preenchida é assinada
clc1mnicamcnlc no SJ\l)IPEM (SEI 1114641, íls. 15-22) e nos Demonstrativos da Despesa com Pessoal comidos nos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) do 1• quadrimestre de
2018 homologados no Siconfi (SEI 0884454 e SEI 0885033).
Ili, REQUISITOS LEGA IS PARA A CONCESSÃO DE GA RANTIA DA UN l,\0

19.

No que se refere aos aspectos atinentes à concessão da garantia da União, dispostos na LRF, nas Resoluções do Senado Federal n' 40/200 1, 431.!001 c 48/2007 e na Portaria MEFP

11"

497/1990. este parccér trata cstritamcnlc:
á. da

vcrificaç{10 do cumprimcn10, pelo intcrcssadó, dos requisitos legais

e norma1ivos obrigatórios para a obtenção da garantia da União indicados na seção 111. 1; e

b. da instrução do processo rclativamcnlc a seus riscos e demais informações indicadas: na seção 111.2. considerada subs:'ídio necessário para que ó Secretário do Tesouro Naciomil :,..:
manifeste expressa e conclusivamente. de acordo com sua avaliação1 .sobre a oportunidade e conveniência da concessão d:1 garantia da União, rclorivamcnte aos !iscos para o Te..,;,ouro

Nacional.
111.1 -REQ UISITOS LEGAIS E NORMATIVOS PARA CONCESSÃO DA CARANTIA DA UMt\O
20. En1cndc-sc qnc a verificação do cumprimento dos arts. 10, li, --e", e 11, parágrafo úuico, •'j" e"!", da RSF n' 4R/2007. foi realizada e a1cndida no item "I I. VERIFIC,\ÇÃO DE LIM ITES
E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" deste Parecer.
RECOMEN DAÇf\O DA COFIEX
21. A Comissão de Financiamcn1os tx1~mQs (COfrnX), por meio da Rc~olução n• 15/0 122 (SEI 0524413), de 29/11/2017, au1oriwu a prepara1·ão do programa com finl11ciantc1110 no vnlor
1k a1é US$ 50.000.000,00, proVénicnlcs da Corporação Andina de Fomento - CAF, com contmpartida no mínimo de USS 12.500.000,00_
DIVIDA MOBILII\RIA
22.

Relativamente à observância do limite da d ivida mobiliária _do F.ntc garantido. confonnc csiabclce ido no an. 10, inciso 11, alínea "'e" da RSF n• 48/2007. é de ,e infonnar que, alê a

prcscnh: datai o s·cnadó Fedéral, n·o ãmbilo de sua compclência consti1ucional, ainda não dispôs sobre os limites da referida divida mobiliária de ~s1ados, municípios. e Distrito Federal.

faurctanto. confonne <lclini<lo nas RSF n" 40/2001 e 43/2001, a dívida pública consolidada inclui a dívida mobiliá,ia, lendo sido o limite da primeira a1csiado m) par.igr-Jío 5º de.s tc Parecer.
OPE~AÇÕES POR ANTECIPAÇÃO DE RE;CEITA ORÇAMENTÁRIA
2.3.
No qu.t: tange: ao limite rdCrcntc às operações por antcd.pação de recci1a orç.amcntária,. vcritkou-sc-, a partir do Demonstrativo das Opcmções t.lc: Crêdiw constantr: do RGF do ,..
quadrimestre de 2018 (SEI 0884454, 11. 13), que ô Ente não possui valores coniratados c.m operações dessa nalUroza.

RESTOS A PAGAR

24. Com refação à exigência de comprovação <lc obediência ao limite de Restos a Pagart consQantc artigos 25, inci-so IV, alinca e. 40, §.: 211 e 42, todos da LRF, cumbína<los com o <lispo$lO na
alinca "e.. do inciso li do an. 10 da RSF n" 48/2007, 1cndo cm vista que esse limite é afcrivd somc111c nos dois úhimos quadrimc.~lrcs do (!ltimo ano de mandalo do tillllar de Poder Exccu1ivo.
a exigência de: con,provac;ào de obediência ao litnilc de res1os a pagar não se aplica ao Município. nn presente dma.
INCLUSÃO NA LEI ORÇAMENTI\RIA E NO PLANO PLURIANUAL
25. A l)echiraçiio do Chefe do Poder .Executivo, assinada digitu.lmcnlc no SADIPEM cm 05/09/2018 (SEI 1114641. íls_ 15-22). infonna que a opcrnçào cm qucslào csiii inserida no Plano
Plurianual ( PPA) do Município p.ara o quadriênio 2018-2021, cs1abclccido pela Lei nº 1.688, de 17/ 11/20·17 (Sf;I li 14641. 11. 20). A declaração citada informa ainda que cons1am da Lei 11º
1.690, <lc 22/l 1/201 7. que estima a rcc.cita e- nxa a <lcspc.-.;a <lo Municipio para -o cxcrcicio dú 2018 1 <lotações ncccss.âria.~ i: suficientes para a execução d() Programa cm tela. qu~rnto ao ingrqsso
dos recursos, ao paglimen10 dos encargos e ao apor1c de contrapartida (SEI 1114641 , íl. 18).
AUTORIZAÇÃO LEG ISLATIVA -CONTRATAÇÃO E CONTRAGARANTIAS
26. A Lei municipal nº 1. 702, de 19/l 2Í20 17 (SEI 1088 l 34),.au1ori1.a o Poder Executivo a con1ra1ar a presente operação de crédito e a vincular, como contragarnnt1as it garantia da União. as
colas de rciiartiçào cons1itucional prcvisrns nos anigos 158 e 159, complementadas pelas receitas próprias de impostos estabelecidas no anigo 156. nos tern,os do§ 4' do anigo 167. todos da

Constituição Federal, bem como outras garantias cm dirc·ito admitidas.
GASTOS MÍNIMOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO
O Tribunal ele Contas competen1e. nK~liantc Certidão emitida em 12/06/2018 (SEI 1022746), a1es1ou para os exercícios de 2016 ~·2017 o cumprimento do artigo 1·93 da Consti111iç:lo
Federal. Adicionalmente, a mtsma Cértídãó atcs1<;>u pm-a o exercício c.Jc 201 7 o cumprimento Uo aitigo 212 <la Cons1i1uiçào Federal. Adem.til>. ú Chefe do Poder Executivo, cm D.cclaraçào
prccnc-hida e a$sin~da eletronicumenlc no SAOf PEM, atestou o cumptimcn(o dos artigos c-it.udo~ pilrn o exercicio de 1017 (SEJ 1114641, íls. '2 l e 22).
27.

f\XERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTARIA
28.

O Tribunal de Contas competente. mcdian1e Ccnidào emitida cm 12106/2018 (SEI 1022746). atestou para os exercícios de 2012, 2013. 2014. 2015, 2016, 2017 e 201 8 o pleno exercício

da compctl:nci:i 1r,ibutárh1 do ente.
DESJ'ESAS COM PESSOAL
29.

Rclntivamcntc às despesas com 1>css-oal. entende-se :ncn<lido o requisito legal conforme análise c.onstan.lc do parágrafo 18 deste parcc-cr.
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do conjunto das parcerias por eles conumadas. tiver excedido, no ano anterior, a 5% da rcccila corrcn1c líquida do excrcicio ou se as despesas anuais <los contra1os vigentes nos: 1O (dez) anos
sub.S:e!qucmcs excederem a 5'¾ da rccci1a corrente liquida proj\!tada para os respt.."Ctivos exercícios.
31. /\ esse respeito, o Ente atesta no S/\DIPEM, por meio da D.cclara,;áo do Chefe do Poder Executivo, de 05/09/20 IS, que mio r.rmou, até a,1ucla data, contrntu na modalidade de J>l'J> (SEI
11 14641, n. 22), o que corrobora a infom,açào con~tantc cm seu RREO relativo ao 3• bimestre de 2018 (SEI 1023701. íls. 30-3 1).
LIM ITE P/\R/\ A UNIÃO CONCEDER G/\R/\N'fl/\S
32. Quanto i, observância do limite para a União conceder garantias, i: de se informar que há margem para a co11cessào da pleiteada ga(antia da União, dentro do liinite estabelecido no artigo
9v da RSF nº 4R/2007. Conforme as infc,m1açõc$ contidas no n cmonstrativo das ,Garantias e Contragarantias de Valores do Relatório de Gestão Fiscal da União relativo ao 1" quadrimestre de
2018 (SEI 1128478, 11. S). o saldo total das garantiasconcedidas pch1 União encontra-se em 38,26% da RCL.
CAPACIDADE. DE PAGAMlôNTO E CLASSll'IC/\ÇÃO D/\ SITUAÇÃO FISCAL
33. Para o cumprimento do art. 23, inciso I da RSF nlJ 43/2001. foi rcalil.ada a análise da capacidade de pagam<:nto <lo plcitcanlc â garantia, segundo a metodologia cst~bclccid.:i na Portaria
MF nº 50 1/2017, utilizando os coneei!Os e 1iroccdimenlos dcfin.idos na Portaria STN nº 1.049/2017. Confonnc consignado na Nota Técnica n' 78/20 18/GER/\l'/CORFI/SURIN/ STN/ MF-DF,
de 23107/20 1S (SEI 0930151 , íls. 2-S). a capacidade de pagnmcnto do Ente foi classificada cm " B''. Essa classificação atendeu ao requisito previsto no inciso I do artigo 11 da Po,1aria MF n•
50112017, necessário para a continuidade da análise do Pedido de Verificação dos Limites e Condições da operação de crédito, no âmbito da STN. e tamt,,im a1cndcu. 'Conforme o inciso Ido
artigo 12 <la Portaria MF n,) 501/2017, a uni d.os requisitos para clcgibilida<lc da operação de crédito â concessão di; gar-J.ntia da União.
CONTRAGARANTIAS À GARANTIA D/\ UNl/\O
34. Em cumprimento ao art. 40, § I' da LRF, e art. 10, inciso Ili. da RSF N' 48. foi rcalii~•da pela CO/\fl a análise da suficiênc ia das contragarantias il garnntia da União. segundo a
metodologia estabelecida na Portaria MF n" 50lnOl7. Confonnc infonnaçâo consignada 110 Memorando SEI n• 50/2018/GECEM 111/CO/\FI/SUR INISTN/MF-OF. de 10/09/2018 (SI:I
1115272, ns. 2•5), as contragarantias oferecidas pelo ente são considerada!; sulicicnlcs parJ. rc~sarcir a União, caso esta venha a honrar comprot'nisso na condição de g_ara111i<lora da operação.
CUSTO-RENEFÍCIO, CONDIÇÕES FINANCEIRAS e FONTES /\LTIZRN/\TIVAS OE FINANCIAMENTO
3S. Entende-se que o Parecer Técnico (SEI 102277S), cm confom,idadc com a Nota n• 436/2013 -STN/COPEM (SEI 0884000, lls. 1-2), juntamente com os dados básicos e as abas "Oados
Com11lcmentarcs" e "Cronograma Financeiro" preenchidas no SAOIPEM (SEI 1114641 ), atendem ao d isposto nos incisos V e VI do art. 39 da Portaria MF 49711990.
i\DIMPLl~NCI/\ COM A UNIÃO
36.

Em rclaçi'io à j,dimplência íinanceira com a Uniàot cumpre infonnar que. na prescnlc <lata, o Enlc se cnconlra adimplcnte, conformcjã mencionado no parágrafo 16 deste parecer.

I'AG/\MENTO DE PRlôCATÓRIOS
37. Quanto ú adimplência do ente relativamente ao pagamento de precatórios. em :.Hendimcnto ao disposto no art. 97. inciso IV. alínea a. e no art. 104. Parãgrnfo Único. ambos do ADCT,
a vcrificàejãO ela adímplt!ncia <l.cvcr-.í ser feita por ocasião da assinaturn do contrato de garantia.
REGISTRO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS · ROF
JX.

Verificou-se que a opcr:içâio de crédito sob análise está ir,scrita no Registro de Operações Financeiras do Registro Declaratório Elctrõnico (ROF) nº T/\835631 (SEI 1128557).

CUSTO EFETIVO DA OPERAÇÃO
39. A Coordenação-Geral de Operações da Divida Pública - CODIP, tendo cm vista o disposto no Capítulo Ili da Portaria MF S01/2017, manifestou-se favoravelmente quanto ao cuslo da
operação, por meio do Memorando SEI 80/2018/GEOPE/CODIP/SUDIP/STN-MF. de 27/07/2018. O custo efc11vo da operação foi apurado cm S,05% a.a . para uma d11rnrin11 de K,XX anos.
Considerada a mesma dtwn1ion. o cusw de captação estimado para emissões da União cm dólares é de 5,66% a.a., portanto. superior ao cus:10 efetivo cakula<lo parn a operação (SEI
094 1150, íls. 3-4). Nessa condição. não há restrição para ovcntnal inclusão de cláusula contratual que permita a sceuri1ização da operação de crédi10, confonne dclibemç:io do Gn1110
Estratégiw do Comitc de Gamntiàs du STN divulgada pela Resolução STN 11º 3, de 2S107/201S (SEI 1128055).
I-IONR/\ DE AVAL
40. Tendo em vista o disJ)Osto nos incisos I e li dt> artigo 13 da Portarja MF $0112017, foi rcali1.ada consulta ao Relatóriµ Semanal de Honras de /\vai. emitido pela Gerência de Controle de
obrigações da Dívida Pública (GECOD) da Coordcnaçà\>-Gernl de Controle da Divida Pública (CODIV). com posição em 06/0912018 (SEI 1138630), em que foi v.:rilicado não haver. cm
nome do Município de Sobral - Ct!, registro rcforentc à honra de garantia pela União a operações de crédito por este rqlizadas ou registro ele pagamc.mos cm atraso de pare.elas de operação de
.crédito com g_ara111ia da União que sejam impeditivos a concessão de garantia da União a novos contralos de íinanciamcnto do Eó1e.
MINUTAS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DE GARANTIA
41. Em atcndimcrt10 ao 311. 3', VIII, da Portaria MEFP nº 49711990, estão pre,cmc.s no processo as minutas do conlrato de linanciamcnto (SEI 086139-1, SEI 0861400 e S[:I 0861404) e de
garantia (Slil 0R614l4).
111.2 INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS RISCOS PARA O T ESOURO NACIONAL
ALCANCE D/\S OURIG/\ÇÔES CONTRATUAIS
42. Encontram-se no proc~>sso os minutas do contrato de empréstimo (SEI 0861391). das Condiçôcs Gerais do contrato (SEI 0861400) < do con1rato de garantia (SEI 0861414) referentes â
operação plcitcJda. Em relação aos riscos para o Tesouro Nac-itmal. dcstacam·sc os pontos abaixo, os 4uaís rcílcwrn rondiçõcs normalmcnh! t1ccitas pdo Ministério da Fazenda cm opcraçúcs
com organismos 1nut1ilaterai.s.
43. M condições previas a(ls desembolsos do referido contr:110 cs1ào discriminadas na Cláusuia Sé1i111a das Condições Particulares (SEI 0861391 , ns. 2 e 3) e na Cláusula 5 das Condições
Gerais (SEI 0861400. íls. 6-7). O Municipió de Sobral terá um prazo de até 6 (seis) meses para solicitar o primeiro desembolso. Rcgisu-c-sc que o Governo Federal exige que as instiluiçõc$
credoms de operações de crê.dito cxtcmo de entes subnacionais infom,c,n o cumprimento subs tancial das condições prévias ao primeiro desembolso por pane dos mu1uiirios
como condicionante â assinatura do.s contràtos. Tal ex igência minimiza os riscos para o ·1csouro Nacional. uma vc~ que possibíiira ao Emc inicjar a cxccuç...1.o do projeto logo após .a
fonna liz aç5.o do contraio de e mpréslimo e. com isso. não incorrer cm pagamento desnecessário de comissào de compromisso.
44. A rninuta do contrato prevê circuns1âncias c.m que o CAF 1c-ró direito de déclarar o vencimento antecipado da divida por razões financdras é nào-financciras. conforme estabulccido n,,
Ch\usula 18 das Condições-Gerais (SEI 0861400, n. 11) combinada com a Clausula 16 e com a Cláusula 17 (a) do mesmo documc11to (SEI 0l\61400, 11. 10- 11). Cabe dcsrncar que na Cláusula
16, combinada com a Cláusula IR, das Condições Gerais (SEI 0861400, íls. 10-11) é prevista a inadimplêncin cru,ada (cm.,., defm,lt) com ou1ros coniratos do l;:nt<! cóm a CAP.
45. A res·pcito dcsias hipóteses. cumpre infonnar que ;.1 STN acomp~rnha o pagatncn10 de todos vs e mpré:;limos garantidos pela União, de forma a evitar que seja tlccli.ira<lo o vcncimclllo
anlccipado de umíl. divida pelo não pag:uncn10 de umil obrigaçiio financeira. No cmanto. a rcsj,cito das hipóteses de vencimento anlcêipado por razôcs não-financeiras, cumpre informar que tal
risco n:io é:. g~renciávd por parte da STN.
46.
Cabe cscla:rcccr, também, 4uc a CAF ac::ompauha periodicamente a execução dos projetos a fim <lc a~scgufar-lhcs o desenvolvimento satisfatório. Também exige que os
mutuários apresentem relatórios com rd;ição â cxct:uçào dos projc1os crn seus aspectos técnicos e financeiros. No cn1:mto. cumpre infonnar que a STN não acon,panh.tt a execução dos
proj,·tos.
/\VALI/\Çi\O 00 COMITE OE G/\R./\NTIAS
47. l.:m 21/ 1212015, mediante,, l'or1aria STN n• 763. foi instituído. no âmbito do Tesouro Nacional. o Comi1é de Gamolias, fórum colegiado intcmo que tem como objetivo subsidiar a
atuação da STN no que se refere à concessão de garantias da Uniiío. A Portaria STN n" 109, de 25102/2016, aprovou o rugimc,uo interno do referido Comitê, atribuindo a seus Grupos
Técnicos a ava liação técnica e. a dcl.il,,ct.?ção acerca da admissibilidade dos pleitos de concessão de garantia.
48, O Grupo Técnico de Entes Subnacionais do ,Comitê de Gara111ias da STN entendeu. cm sua s• Reunião Extraordinária (SEI 11 27902). ocorrida cm 0S/0512016. que. até que haja
definição sobre proccdimcnlos cm atendimento ao Art. 40 do RI.CGR~ as opcraçõc.s externas. fmanciadas por Organismos Mul!TlaLcrais. que tenham .c ontrngaran1 ias suficientes. tc-nham
Capacidade de Pagamento A. B ou e• (C* ~c)mc1Hc com pronunciamento favorãvel do Secretário do Tc!-.ouro Nacional, confonnc art. 9° da Portada MF n<> 306/2012), e c umpram os dcm"i~
limites e. condi~·ões d.i k gish1ção. conforme amllise da COPEM,·-ést:'iú rccomr:mdacla.s. condicionadas à manifesrnç~l() füvoritVcl tia CoonlcnaÇ{10-óeri1l de O1}erações da Dívida Púb1ita (CODIPJ
q u.tnto ao custo de cada õperação ind.ividuahncr11c.

l 4'1

C1b1' 1·srlawn·r Ottl' a Ponario MI' o• 30612012 !'oi W''Aíl?da o ·la Pomcia MF o'' 59Hº 0l7 ,·m 011c foi ctoGnidn no intisn Ido as 12
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capacltladc de pag:imc,110 cakultuln e c1as:,:ilicm.la cm A ou B.
50.
Por •un vez. n CODIP cm vcrificnçno do n1cndimcn10 do an. 'i' da Por1aría MF n" 50112017, 111anifí:sllm-sc f.womvcl01cn1c quan10 ao cu<10 d> opcraçiio confom,c inlon11açâo
runsiinada no Mcmurandu SEI n' 8012018/GEOPE/CODIPISUDIPISTNJMF-DF, de 2710712018 ISEI 0941 150. Os. 3-4).
51. Assín1, consid~mnJo n cla~siliclJliiiO "B" da capacidade de pagamcnlo do município de Sobral e n1anifcS1nçiio favonÍI ~1 da COOIP, a opcr.wào cm análise é ckgh'cl à garan1ia da Unlõo
nos tcnno~ da ddib.:m~.;u d:i 5' Rcun,~o brrnordonliria do Grupo Técnico e do inciso Ido ar1. 12 d.J Porturoa MF nº SOl/l017.
I V. CONCLUSÃO

52. Tom:mdo-:ic por b:tse os <lado,, dJ d0<:11mcnu1çào constanlc dos aulos, e considcr:uodo a vcrifü:aç:io cios lin111cs e condições conslan1cs da RSF n• 4312001. o t:n1c CUM l'RE os rcquisi1os
pré,·ios :i contr:unç:lu Ja op.:mção de crédi10. coníonnc dispõe o art. 32 da LRF.
Rc..<sahc-sc que ,lc,·cr.l i;cr observado o disposlo no inciso VI do artigo 21

53.

d:, RSF n• ~312001

e oo § 4° do anigo 10 da RSF n• 48'2007.

54. Eni relação ii ~•mnlirt da Unoiio, I0111ando-se por base os d:ldos da documcn1nção cons1an1e dos aUlos e cMsidcnuo<lo II vcrificaç:io dos limi1c, e condições cQ1JSlan1cs da RSF n• 48/2007.
~'fllCndc•sc que o En1c CUI\IPltt: os rcquisi1os legais e normn1ivos apon1ados rn1 seção 111.1. nccc,súrios pam a ob1cnção da i;:,ran11a Ja UniàQ, que fica condicionada:
a.

"º cumprimcn10 subs1anc10I d:i_< condições prc,~a~ ao primeiro desembolso:

b. :, vcrilica~âo. pelo Minis1~riu da Fazc11d:1, do di.sposlo no§ 5° do an. 1º da Portaria MF n• 151, de 121041201 S; e

e. .'i fonn;tliY-:u;fü.) tlo l'l"f:~clÍ\'O c,;c,n1rn10 t.lc contmgnr:uuia,
55. Considcr-J11do o dispo~lo no ~ 1". 110 nn. 1". da Poriaria MI' n• 15 1. de 12/04/11)1R. o pra>.<> de ,•ai idade da vcriOc.wiTo de limhcs e condi~õcs para c:on1ra1açào da operação de cr6di10 e
par11 a conccsi,io de gan1111i:o pela Uni:1o &de 270 (du2e111os e setenta ) dias. conlados a p:,rtir de 12/09/201 X, uma vc1. que u cálculo dos li111i1cs a que ,e referem os incisos 1. li e Ili do :on. 7" da
RSF n•· 43(2001 1c.sulwu cm l">l-l1~c11tunis de. ~on11,1-0111c1imcn10 inft.,riorcs a 80%. En1rctanto, caso n opcnt\'ÕO não seja con1rnrnda flté 31/12/201S e e, n:fcrid.o pl'a7,.t1 de v.11i<ladc l'Slcja vigcnlc.
~crá nccl'."li;àría :111:ilh;~ con11,tcmc111ur dcs1:i STN1 no~ h.:nnos do * :?º do an. 1u da l'onaritl MF n11 151. de 12/()4/201R.

S6;
l!ncaminht-s..: o 1m.:sçn1c f>ldto p:1m m:ini1Cs1açào conclusiva do Secn.::1ârio do Tesouro Noc.ionnl, :\cerca Ja 01,ortoniJndl.'
rclativar11c111c nos ri?ttu$ paru o Tesouro Nncinnal, nos 1crm,ls do art. 6". 1. ..a•· da Ponari:, MEFP n'~ 4Q7/ l990,

ê

conveniência chi conccs_s;ào da garantia da União,

A1.:Qnsitll!r'a\'àO su1>crior.
Oocnmcnto asslnaUo clc1ronic:1mc1\h;

Docuanen10 :\SSinndo c.lc1runk:.ml!nt\!

Ruy nkco Tak.ihashi

llclcnn Cri,1i11.o Oill

A11di1or Fc<Jcral de finonças e Co,urolc

De m:ordo.

Gco·cnté dn GEPEX/C01'&"1

A cnn!<idt.:mç:io Ja Suh~'t!rc1ària de Rdaçõcs Financeira.'- lntcrg.ovcmamcn,ais da STNIMf'.
Oocumcnlo a.~sin3do rlc1ron1c3mcn1c
Marcelo Calkgori l locnd

COl}l'(knador-Gcrnl de Operações de Créduo de Es13dos e MumclpKls. subs1ilu10

D~ •~'Ordo. A conslckrnçãú tio Sccrct:lno tJo Te$0uro Nacional.
Documcnlo assinado eh!1ronic:1mcntc

Pricilla Maria San1a.na
Subsccrc1ária de Rclaçõc.< Financcirns lmcl');ovcma111c111ai, da STN/MF

Uc :u:ont~. Em rclm;flo â 11Hu1ifcsuwão $obre.: 01>ortunicfatlc, convcni~ncia e viabilidade. rcla1ivarn\!ntc ous risoos pnrn o Tl.·Somu Nadona l, <la g31';)ntia ora analisadf't, cnlcndo que a pn.:s~ntc
opcr~1ção 1.h.: crCdíto devo receber .i ~~1l':111tia da Uni5n. Enc:.uninhc-$c o processo,, Procur.1dorít1•( icral d:1 Foz.cnda Nacional .. Jt(iFN para as rroví<lêncfos de sua alçad:1.

Documcnlo assinu<IOclctrúnic:1mt;:nlc
M:111sue10 Facundo de Aloncidu Jio11ior

Secretário do Tc!(ol1ro Nucional
Documo.nto assinado clcuonicamcnte por RuyTakeo Takahashi, Auditoria) Federal de Flnançu e Conlrole, cm 12/09/2018,
no art. 6!1. § 111. do Qecaun o' 8 532- de 8 de ourubm de 2015-

as 17:31, conforme horáriooficfal de Brasília, com fundamento

Oo<umcnto assinado eleuon,c;,mcnte po,· Helena Cristina Dill, Gerente, em 12/09/2018, :i, 17:55, confo,me hor.ltlo oficial de Brasília, com fundamento no an, 6•, ~ 1•. do Decreto n• 8 539.

de 8 de outubro de 2015Oo<umento asslnildo elctronla,,,.,nte por Marcelo Callegari Hoertel. Coordenadorfa)-Geral de Opuaç6es de 0-ldito de Estados e Munidpios Substituto(a), em 12/09/l018, às 19:27,
coníotrne hot6rio ofK1aJ de 8rasili1. com fundamento no ar(, 6t, § 11. do Decretoº' R539 de 8 de outuh!ode 2015•

Oo<umcnto ~u•nado elouonlcamcntc por Pricilla Maria Santana, Subsecretirio{a) de Relações financeiras lntergovemamen1•is, em J2/09/l018, às 19:33, confom,e horário ohcial de
Brasilia, com fundamento no art. 6•. § 1•, do Oecre10 nt 8,539. de 8 do ou1ubro de 2015.

Documento °'sínodo eletronicamente por Mansueto facundo de Almeida Junior. Secrctório{a) do Tosouro Nacional, em 13/09/2018, h 18:42, conforme horario oficial de Brasília. com

fundamento no art. 6t, § 1•. do Oecrrro o0 8 539. de 8 de outuhrn dr 2015.

M/~.<Jl>e.:·.a·;;,: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site h!to:/{sgi fazenda ij.QY br/sci/coouoladgc
côdoBO vorlffcador 1135479 e o código C~C 09160ECS.

externo IU).p?i)çao•dosu,m:mo

confgrlr&id ô'B'tO

acesso externg;Q

informando o

=o!l:'-~~

SUi n•· I IJ~79
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Memorando SEI nº 50/2018/GECEM III/COAFI/SURlN/STN-MF

Ao Senhor Coordenador-Geral da COPEM

Assunto: Cálculo de suficiência de contragarantia. Portaria nº 501, de 23/11/2017. Município de Sobral CE.

Referência: Ao responder este Mernorando, fuvor indicar expressamente o Processo nº 17944.107232/201878.

1.
Referimo-nos ao Memorando SEI nº 389/2018/COPEM/SURJN/STN-MF, por meio do qual foi
solicitada, nos termos do art. 7º da Portaria nº 501, de 23 de novembro de 20 I 7, a verificação do cumprimento
dos requisitos necessários à obtenção de garantia da União para as operações de crédito do Murúcípio de Sobral
- CE.
2.
Informamos que a Lei Municipal nº 1.702, de 19 de dezembro de 2017, concedeu autorização
para que o Município preste ao Tesoiu-o Nacional contragarantias às mencionadas operações, por treio das
receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea ''b", e §3º, complenientadas pelas receitas
tributárias estabelecidas no aitigo 156, nos termos do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federa~ bem
como outras garantias admitidas em direito.
3.
De acordo com a metodologia contida na Po,taria nº 501/20 J7, foram apuradas as seguintes
Margem e Operações Garantidas (OG) para o ente federativo:

• Margem: R$ 204.306.487,86;
• OG: R$ 22.879.247,14.
4.
Assim, tendo em vista que o valor da Margem é superior ao valor da OG, são consideradas
suficientes as contragarantias oferecidas nos tern10s do rut. 7º da po:rtai:ia nº 501 /2017 pelo Município de Sobrnl
(CE).
5.
Ademais, cabe salientar que a atual análise está posicionada nesta data, sendo subsidiada por
dados de receitas pertencentes ao Balanço Anual, referente ao ano de 20 17, extraído do Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, e de despesas p ertencentes ao Cronograma
Financeiro da Operação e demais Operações Contratadas obtidas no SADIP EM. As taxas de câmbio utilizadas
na conversão seguiram as orientações contidas no art. 7° da P011aria nº 501/2017 e no art. 2º da Portaria nº
1.049/2017.
6.
Da mesma fonna, registraITlOs que, para fins de nova avaliação de suficiência de contr~garantias,
esta Coordenação-Geral deverá ser comurúcada caso os deIT10nstrativos de receitas e despesas utilizados na
presente análise sejam atualiz.ados,

Anexos:
I - Plarúlba Margem (SEI nº 1122372);
II - Planilha 00 (SEI nº 1122382);
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Atenciosa1nente,

Documento assinado eletronicamente
DENIS DO PRADO NEITO

Coordenador-Geral de Haveres Financeiros

---.-~-5el1@

Documento assinado eletronicamente por Denis do Prado Netto,
Coordenador(a)-Geral
de Haveres Financeiros, em 10/09/2018, às
!::1:t= 9 15:11, conforme horário oficialde· Brasília, com fundamento no art. 6º, §
_ __ _ _, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

~

r:~

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

~,~fi:i~.: http://sei.fazenda.gov .br/sei/controlador externo .php?

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=O, informando o
:.: ':'(· código verificador 1123777 e o código CRC 521383BC.

.c.~,-L:~l,ij:.

Referência: Processo nº 17944.107232/2018-78.
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~IINIS'ffiRIO DA FA7.ENDA

Secn:rnri;o do Tesouro Nadonnl
Suhsecrcwria de Rcl:iç,)cs Financeiras Jntergovcni:uncnmis
Cõórdcnaçito de Rch1çõcs Fin,rncelras lnlcrgovcmumcotais
Gerência de Análise dé C:tpacidudc de l'-<lginncnm e Pulllicações de Estados e Municípios

No1n Técnica SEI nº 78/2018/GERAP/CORFI/SURIN/STN-MF

A,-sunto: Munlciplo de Sobral (CE).
Aná lise da Capacidade de Pagamento - Port11ri11~ MF nº 5111 de 23 de novembro de 211J7, ST N n•
1.049, de 13 dc dct,cmhrn de 2017.
ScnhorCoordcnador-Gcr.il da COPEM.
1.
O Município de Sobral (CF.) solicitou concessão de gamntia da União para cc1ntr.llllr
operação de crédito.

2.
A Coordcnaçào-Ocral de Operações uc Cr&lito de Estados e Municípios (COPEM), por
meio do Mcmomndo SEI nº 322/2018/COPEM/SURIN/STN/Ml'-DF, de 19 de julho de 2018, do Processo
SEI n.º 17944.105968/2018-10, solicitou a análise dn capacidade de pagamento do Município parn n
operação cm referência. a lim de subsidiar a deliberação do Comitê de Análise de Garantias da Sccreiaria do
Tesouro Nacional accn:a da conces.~o de aval ou gur.mtia da União à operação de crédito de imcrcs-.c do
Município.

1 - METODOLOGIA DE ANÁLIS.E
J.
A presente Nota ele análise da capacidade de pagamento ,;uguc a metodologia estabelecida 1111
Portaria MF nº 501 de 23/1 1/17 e os conccilos e procedimentos definidos nn Ponnria STN nº 1.049 de
1'.l/l 2n0 17. Nesse sentido. a clas~ificaçiio tinal da capacidade de pagamento é dctcnninada com base na
;m;ílii;c dos seguintes indicadores cconômico-linanccims:
1- Endividamento:
li - Poupança Corrente; c

líl - Liquidez.
4.
Como limtcs de infonnaçãn purJ o cálculo ua capacidade de pagamemn l'or,un utili1.udos
dados referente~ ao~ exercícios de 20l5. 2016 e 2017. d~ Declaração de ConlM Anuais e do Rdatório de
GcaSUlo riscai- RGF do Poder Executivo relativo uo Jº quaclrime~tre de 2017. todos disponibilizados por
meio cio Sistema de lnfomiaçõc$ Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro- SICONFL

5.
As infon11açõcs utílizad:is no cálculo dos indicadores da análise da capacidade de pag;imcnto
dc,•cm observar os conceitos e definições do Manual de Ü'.mtabilid.!.dc Aplicada ao Setor Público
(MCASP). do Manual de Dcmonstralivos Fiscais (MDF) e do anexo da Portaria STN nº l.0➔91201 7. Os
àjnstes neccsl\ários à nucquação das infonnaçõcs obtidas na fom1a do parágrafo anterior aos conccit.o~ e
definições aplicáveis ao processo de análise dn capacidade de pagamento cstlio descritos no Anexo desm
Nola.
6.
A cada indicador cconômico-linanceiro. foi atribuída uma lcll'll - A. B ou C -que n:prcscntn
a classilicação parcial do ente naquele indicador, conforme o cnquadramcmo nns foixas de valores da tabelo,
ntln:scntado no rut. 2° da Ponarfa MF 50 l / 17.
SICL/\

IN DI CADOR

Cnc.Jividn111c1,1,,

DC

Poupança Corrente

PC

Liquide,.

E'A IXAS DF. VA LORES

C L /\SSIF'IC/\Ç/\O P/\R C I/\L

DC<60%
60% s DC < 150%

"8

DC:õ!.150%

e

PC<90%
90% s PC <95%

"B

PC:!95%

e

li.

JL < 1

A

ll. ~ 1

e

7.
A dassílicação final da capacidade du pagamento do ente foi obtida a partir da combinação
das classificações pan;iuis dos três indicadores. coníonnc a iabcla no art. 3" da Portaria MF n• 501 de
23/11/17.
CLASStf'ICAÇÂO PARCIAL DO IN DICADOR

F.NDlVIDAMF.NTO

POUPANÇA COJtR F.NTE

A

"

8

A

I.JQUIDJ.:7,
A

,\

I\

A

B

A

N()I

"

A

e
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e

Demais combinaçõc~de cl.issificaçõc~ parciuis
11- DO C,\LCULO DOS INDICADORES
8.
A seguir são apresentados O's valores apurados para cada um dos indicadore~ necessários
à capacidade de pagamento cio Município de Sobral (CE). confonnc dispõem a Portaria MF nº 50 1/17, e a
Portaria STN nº 1.049/2017, e as orientações, conceitos e procedimentos estabelecidos no Manual de
Co111abilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e no Manual de DemonsLrativos Fiscais (MDFJ.
aplicados à Un ião, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí1>ios, e no Anexo da· Ponaria ST N nº
1.049/2017.

Cálculo da Classificação da Capacidade de Pagamento
9.
O cálcu lo da classiticaçfto da situação fiscal associada ao risco de crédito cio Município foi
realizado tendo por base os d ados referentes aos exercícios de 20 IS, 2016 e 2017, da Declaração de Contas
Anuais e do Relatóiio de Geslão Fiscal - RGF do Poder Executivo rcla1ivo ao 3° quadiimes1re de 2017 ,
todos dispon ibilii ados por meio cio Sistema de lnforrnações Contiíbeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
- S ICONFI.
1O.
Em dccorrênci.i do uso cios conceitos e procedimentos estabelecidos no Manual de
Comabilidade Aplicada ao Se1or Público (MCASP), no M:mual de Demonstrativos Fiscais (MDF) e no
A nexo <la Porta ria STN nº 1.0-.9/2017 as fontes de infonnação utilizadas podem ter sofrido ajustes e, por
isso. podem haver d ivcrgê·ncias enlrC os números utilizados ncsia análise e as infonnações que foram
public:,clas pelo ente em seus Balanços, RGFs e RREOs.

lndkador l - Endividamento (DC): .Divida Consolidada Bruta/ Receita Corrente Líquida
Aspectos Considerados na Apuração
Quanto à Dívida Consolidada Bruta
11.
A oh,ida Consolidada Bruta crnTesponde ao montamc total, apurndo sem duplicidade, das
obrigações linanceiras do ente da Federação, assumidas cm virtude ele leis, contratos, convênios o u tratados
e <la realização de operações de crédito. para amortização em prazo superior a doze meses, incluindo-se os
prcca161ios.
12.
Confonnc '·Anexo 02 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida" do Relatório de
Gestão Fiscal do 3° quad1imcs1rC de 2017 a Dfvida Consolidada Btuta do Mu nicípio era de
R$20. 184.967,17.

Quanto à Receita Corrente Líquida • RCL
13.
A Receita Corren te Líquida (RCL) corresponde às receitas con·entes deduzidas da
Conaibuição para Plano de Previdência do Servidor. da Compensação Financeira enu-e Regimes
Previdenciários e Deduçfü) da Receita para Fonnaçãn do FUNDEB.
14.
Confonnc ''Anexó 02 - Dcmon~Lrativo da Dívid_a Consolidada Líquida" do Relatório. de
Gestão Fiscal do 3° quadrimeme de 2017 a Receita Corrente Líquida do Munícípio era
deR.$526.884.'.? 15,89.
15 .
A tabela a seguir .iprcscnta a memória de cálculo do indicador de endividamento. bem como
sua classilicação fiscal parcial. ob1ida confom1c o an. 2° da Po11aria MF nº 1.049/2017.
Valores
DC

RS2().t84 .967.17

KCL

RS526.884.2 l 5,89

Indicado r

Classificação Parcial

3,83%

A

lnd.icador ll - P oupança Corrente: Despesas Correntes/ Receitas Correntes Ajusta das
Aspectos Considerados na Apuração
Quanto à Despesas Correntes - DCO
16.
O ite m Des pesas C o rrentes com,spondc aos gastos orçamentários de manutenção das
atividades dos órgãos ela aclmini:stração p1íblica, como por exemplo: despesas com pessoal. juros da dívida.
aquisiçào de be ns de consumo, serviços de. terceiros. manutenção. de equipamentos. dcspcs:is eom águ:i.
energia, 1elcfoi1c etc. Estão nes1a catcgoiia as de-spesas que não concorrem para ampliáçâo dos serviços
p restados pelo órgão, nem para a expansão das suas atividades. Desconsidera as perdas líqu idas com ó
FUNQEB.

Quanto à Receita Corrente Ajustada - RCA
17.
O item Receitas Correntes Ajustada.~ corresponde :)s rcceillls orçamentárias. receitas
tribULárias. de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e ou u-as e, ainda. as
provenicnlcs de recursos monetários reccbidÓs de ouLras pessoas de direito público ou privado, quando
destinadas a atender despesas classifkávcis cm Despesas Correntes. Deverão ser incluídas as rccci1as
correntes i111raorçamen1árias. o retomo dos recu rsos do FUNDEB e deduzidas as reslÍluiçôes de récci1as, "
dcduçiío ela rcceiw parn fornrnçào do FUNDEB e outr.1s deduções de receitas correntes.
18.
Dados os v:1lorc.s de Dc.spcsas Correntes e Receitas Cnrrcmcs Ajusl/ldas apresemados acima,
a tabela a seguir demonstra o dlculo do indicador Pou pança Correnté. além da classilicação parcial do
indicador, obti\lçs confom1e p• do an. lº e o an. 2.' da Portaria STN n' 1.04912017.
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2015

2016

2017

Peso

0.2

0.3

0,5

DCO

RS497.823.656,2 I

RSSJ7.S25.583.74

RS537 ..197.224 .61

RCA

RS522.578.8-14. l 9

R$575.016.1 54,l l

R$567 .O 15.284.95

10 Outubro 2018

lndicudor

Classificação l'urcial

94,,19 %

o

Indicador m - Liquidez: Obrigações Finonceiras/Disp0nibilidade de Cat-.a Bruta
Aspectos Considerados na Apuração
Quanto às Obrigações Financeiras e Disponibilidade de Caixa Bruta
19.
O item Obrigaçile.S Financeir as com.-spondc às obrigações presentes que. por íorça de lei ou
de outm instrumento. llcvem ser extinta~ :né o linal do exercício ímanceim llc referencia llo demonstrativo.
Incluem os restos a pagnr liquidados e n1io pagos do exercício e 1(,)dos os restos a pagar de exercícios
anteriores. Serão consideradas apenas os valores sem vinculação cspecffica, ou seja. com nlnc:1çiio livre entre
a oris.:m e a uplicaçãu llc rccu=s, pam atender a <JUaiS<Juer linalidadcs.
'20.
O item Disponibilidade d e Caixa BruLa corresponde aos ativos de ulla liquidc1 como
Caixa. flnncos. Aplicações Financeiros e Ou1ros Disponibilidades Financeiros. Serão consideradas apcnns os
valnn::s sem vinculação específica, ou .seja, com alocação livre entre a origem e a aplicuçfio de recursos, pa111
aicn<.lcr a quaisquer linalidude~.

21 .
Os valores apurados para o c.llculo do indicador de Li<Juidcz cslllo dispostos nos quadros
apresentados a seguir.
Total dos Recursos Não Vinculados

Obrigações Financeira~ (OF)

RS 1 1.1130.823.59

Disponibilidade de C1ixa Bruta (OCB\

RS63.742.25 l ,90

Não foram realizado$ ajustes nesse irem.

22.

23.
A tabda n seguir apresenta a memória de c:\lculo do indicador de liquide1 (lL). bem como
sua cla$~ilicação ÍIScal parcial. oblida confomic o an. 2º da Po11aria STN n• 1.049/2017.
V:ilorcs

01'

R$ I 1.830.!!23,59

ocn

R$6J.742.25l ,90

lnd.icador

Classificação Parcial

18,56%

A

Classificação Final da Capacidade de Pagamento
24.
A 1abela a seguir dcmonsu·a as classilicnç<ics parciais dos u·és indicadores ulilizados paro a
classilicaç~o final da capacidade de pagamcn10, confonnc dispõe o an. 3º da Panaria STN nº 1.049/2017:
Clnssmcação Parci:il

Indicador
findividamcnto (OC)

Classlncação f inal

A

l'oup1111ça Corrente (PC)

u

8

Liquide,. ( IL)

A

D.1 - RESULTADO E ENCAMlNHAMENTO

15.

A classilicaçilo linal da cupacidadc de pagomcnto do Município de SohruJ (CE} é ..8",

2(>.
A classilicação apurada nesta Nota pcm1anccc d.lida até que seja realizadn revisão pre,,istl'.I
no Art. 5° da Poruufa MF n• 501/2017 ou que o Município publique o Bulnnço Anual do exercício de 2018.

27.
Cnnfonnc Portaria STN nº 763/15, compete ao Comitê de Andlise de Gar:m1ia~ (CGR) ns
avalia,;,ics lé<:nicas do.s plcilos de conccssllo de g_aranlia. F,. nos tcnnos d<l regimento in1crno do Comitê de
Análise de Garantias (CGR). aprovado pela Portaria STN nº 109, de 25 de fevereiro de 2016, compete 11
COREl\i a "mrálise ,la copacidadt1 de pagamento e do risco de crédito dos Estados. do /)is1ri10 Fedem/ e
do.t Mm1ic~Jios" (:111. 6°) e manifestar volo e pos.icionar-~ cm relação nos itens da pauta do CGR (ru,. 2.'I a
30),

Visand<) subsidiar deliberação do CGR, o posicionamento lou vmo) da COREM é que a
28.
opcmção de crédito pleiteada é elegível. relativamente aos riscos do Tc~oum Nacional. pnr:i concc.ssão de
gara.nti,1 da União, nos mesmos termos do disposto no art. 10 da MF nº 501 de 23/11/17, desde que
observados lodos os demais requisitos legais para a concec~sào de garantia da Uniâ<J.
29.
Diante d11 exposto. sugere-se o encaminhamento dcsw Nota à COPEM com vb-uL~
deliberação do Grupo Técnico uo CGR.

~

À c0nsidcroçiio superior.

Docume11r,, :,ssin.ido elctronican>cnu:

Documento .tss111ndo eleuunicamcute

WEIDNER DA COSTA BARBOS,\

PAULO ERNESTO MONTEIRO GOMES

Auditora Fcdcr.il de Finanças e Controle

Gerente da GERAP/CORFl/COREM/STN

De acordo.
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Documento assinado clc1ronicamcntc

ITANIELSON DANTAS SILVEIRA CRUZ
Coordenador da CORFI/COREM/STN

De acordo. Encaminhe-se a COPEM com visras a dclibcmcao do Grnpo Tccnico do CGR

Doeu mc1110 assinado eletron icamcntc
LEONARDO LOBO PIRES
Coordenador-Gemi da COREM/STN

Documenlo assinado eletronicamente por Paulo Ernesto Monteiro Gomes, Gerente,
em 23/07/2018, às 15:40, conforme horârio ofic ial de Brasília, com fundamento no art. 6',
§ 1•, do Decreto n• 8.539 de 8 de outubro de 201s.
Documento assinado eletronicamente por Weidner da Costa Barbosa, Auditor(a)
Federal de Finanças e Controle, em 23/07/2018, às 16:21, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6', § 1•, do Decrelo n' 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Leonardo Lobo Pires, Coordenador(a)-Geral
de Relações e Análise Financei ra dos Estados e Municípios, em 24/07/2018, às
10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6°, § 1•, do Decrelo n•
- - ---3 539 de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ltanielson Dantas Silveira Cruz,
Coordenador(a) de Relações Financeiras Intergovernamentais, em 24/07/2018, às
16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6', § 1•, do Decreto n•
- - - - - - 8.539, de 8 de outubro de 2015.
' " ~ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

,...,..,....v= ;;:,' http:llsei.fazenda.gpv .brisei/controlador externo.pho?
~~-~ ~-;;:,3,' acao=documento conferir&id orgao acésso externo=0. informando o código vetific;:idor
0910640 e o código CRC F647BA79.

Reíerência: Processo nº 179~4.105968/20 IS-IQ.
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CONTRATO DE EMPRÉST™O
ENTRE A
CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO
E.Q
MUNICÍPIO DE SOBRAL
CONDIÇÕES PARTICULARES DE CONTRATAÇÃO
Pelo presente instrumento de Contrato de Empréstimo que celebram a Corporação Andina de
Fomento, doravante denominada, CAF, representada neste ato por seu Diretor Representante no
Brasil, Senhor Jaime Manuel Holguín Torres, devidamente autorizado, por uma Parte; e por outra
parte, o Município de Sobral, da República Federativa do Brasil, doravante denomin~do
"Mutuário", representado neste ato pelo(a) Senhor(a) [Ivo Ferreira GomesJ,na qualidade de Chefe
do Poder Executivo, devfdamente autorizado(a), nos termos e condições a seguir expostos:

Considerandos
Considerando que o Mutuário solicitou à CAF um empréstimo para financiar parcialmente o
Programa de Desenv olvimento Socioambiental de Sobral• PRODESOL, doravante denominado
"Programa".
Considerando que a CAF considerou que o Programa é elegível para o financiamento e,
consequentemente, consentiu em aprovar o empréstimo em favor do Mutuário, sujeito aos termos
e condições estipulados no presente documento.
Considerando que as obrigações financeiras do Contrato serão garantidas solidariamente pela
República Federativa do Brasil, doravante denominada "Garantidor", em conformidade com o
Anexo C ("Contrato de Garantia").
·

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto do Empréstimo
De acordo com as cláusulas do presente Contrato de Empréstimo e sujeito às condições nelas
estabelecidas, a CAF se compromete a emprestar ao Mutuário, sob a forma de mútuo, o montante
indicado na Cláusula Segunda, e o Mutuário o aceita com a obrigação de utilizá-lo exclusivamente
para financiar o Programa a ser executado no Município de Sobral, bem como a amortizá-lo nas
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CLÁUSULA SEGUNDA: Montante do Empréstimo
De acordo com as cláusulas do presente Contrato, o empréstimo que a CAF concede ao Mutuário
será de até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de Dólares).

CLÁUSULA TERCEIRA: Prazos do Contrato de Empréstimo
O empréstimo terá um prazo total de 16 (dezesseis) anos, incluído o Prazo de Carência de 66
(sessenta e seis) meses, contado a partir da assinatura do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA: Aplicação dos Recursos do Programa
O Mutuário concorda expressamente que os recursos do empréstimo serão destinados a financiar
unicamente gastos do Programa, incluindo os seguintes itens: (i) obras; (ii) aquisição e instalação
de bens e equipamentos; (iii) contratação de estudos e projetos, consultorias e serviços; e (iv)
gastos de avaliação e comissão de financiamento do empréstimo CAF.
O Programa está descrito de forma detalhada no Anexo "B", parte integrante do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: O "Órgão Executor''
As funções do Órgão Executor, conforme indicadas no Anexo "A", ficarão sob a responsabilidade
da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente ("SEUMA") da Prefeitura Municipal de Sobral, ou
outro órgão que vier a sucedê-la com atribuições similares, por intermédio da estrútura técnicoadministrativa coordenada pela Unidade de Gerenciamento do Programa ("UGP").

CLÁUSULA SEXTA: Prazos para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos
do Empréstimo
O Mutuário terá um prazo de até 6 (seis) meses para solicitar o primeiro desembolso, e de até 60
(sessenta) meses para solicitar o último desembolso do empréstimo. Esses prazos serão contados
a partir da data de assinatura do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Condições Especiais de Desembolso dos Recursos do Empréstimo
Os desembolsos do empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento, por parte do Mutuário, das
condições estabelecidas na Cláusula 5 do Anexo "A" e das condições especiais abaixo, de forma
que a CAF considere satisfatória:

A. Prévias ao primeiro desembolso
Apresentar:

(~ r~

1

~~

~
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2. Manual Operacional do Programa (MOP), conforme requerido pela CAF.

.

B. Prévias à licitação de cada obra, grupo de obras ou supervisão
l. Apresentar em pelo menos 15 (quinze) dias corridos antes de iniciar cada licitação:
a. O edital de licitação para contratação da obra, incluindo projetos de engenharia,
especificações técnicas gerais e específicas, bem como especificações ambientais e sociais.
b. O edital de licitação para supervisão técnica e ambiental das obras, incluindo os termos de
referência. Caso a referida supervisão seja realizada por um órgão da Prefeitura, descrever a
estrutura organizacional e a equipe proposta para realizar as tarefas correspondentes.
c. Cópia de estudos ambientais exigidos de acordo com a legislação ambiental vigente.
2. Para aqueles projetos licitados ou que tenham obras iniciadas anteriormente à data da assinatura
deste contrato de empréstimo, apresentar evidência do cumprimento das condições prévias à
licitação e ao início de cada obra.

C. Prévias a cada licitação de copsultoria
Apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos antes do início de cada licitação, o edital para a
contratação dos serviços de consultoria, focluindo seus anexos.

D. Prévias ao início de cada obra ou grupo de obras
Apresentar em pelo menos 15 (quinze) dias corridos antes do início de cada obra ou grupo de
obras:
1. As respectivas homologações emitidas pelo Mutuário nas quais conste que cada uma das
contratações no âmbito do Programa está em conformidade com a legislação brasileira vigente
relativa a licitações e contratações coma administração públíca.
2. Cópia das publicações realizadas, das atas de ava1iação de ofertas, cto·ato de adjudicação e dos
contratos assinados.
3. Cópia do contrato assinado de supervisão técnica e W'Qbiental.
4. Cópia das respectivas autorizações ambientais· vigentes, estabelecidas pela legislaç~o nacional
e aplicáveis.
5. Cronograma atualizado de execução física e financeira.
6. Ações de gestão das interferências dos serviços afetados pela obra, incluindo cronograma.
orçamentos ·e responsáveis.
'
7. Ações de-comunicação e resolução de conflitos relacionados à execução das obras.
8. Evidência de liberação das áreas de intervenção ou plano de desapropriação e reassentamento,
se aplicável.
9. Medidas de gerenciamento do tráfego em áreas de influência das obras, cujo conteúdo mínimo
será estabelecido no MOP. ~

3
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E. Durante o período de desembolsos
1. Apresentar o instrumento de criação do Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
da Região Metropolitana de Sobral.
2. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar do primeiro desembolso do empréstimo, o
Mutuário contratará auditoria externa com reconhecida capacidade técnica, com a finalidade
de auditar anualmente, durante o período de desembolso do empréstimo, os procedimentos de
contratação de acordo com a legislação aplicável, do cumprimento das cláusulas contratuais e
do uso dos recursos do Programa.
3. Apresentar evidência de: (i) que durante o segundo semestre de cada ano foram incluídos
aportes locais para o Programa no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA); e (ii) até 15
(quinze) dias contados a partir da publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), dotação
orçamentária aprovada dos aportes locais para o exercício.
4. Apresentar evidência do aporte de recursos de contrapartida local, conforme o pari passu
estabelecido no quadro de usos e fontes do Ptograma. A verificação se dará quando a
comprovação dos desembolsos atingir os percentuais de 30% (trinta por cento), 60% (sessenta
por cento) e 90% (noventa por cento) do total.
5. Ao atingir 50% ( cinquenta por cento) dos desembolsos dos recursos do empréstimo, apresentar
um relatório com o progresso na implementação do Plano de Arborização de Sobral e na
preparação dos estudos ambientais e de mudança climática, relacionados com recursos
hídricos, vulnerabilidade e de emissão -de gases de efeito estufa e plano de gestão ambiental
de pelo menos uma unidade de conservação ambiental.
6. Ao atingir 80% (oitenta por cento) dos desembolsos de recursos do empréstimo, para cada
tipologia de obra do Programa, apresentar um relatório indicando as atividades previstas de
operação e manutenção, assegurando sua conservação por pelo menos 5 (cinco) anos, com o
critério e conteúdo especificado no MOP.
7. Após o recebimento de cada obra ou conjunto de obras, apresentar evidência do início das
gestões para a obtenção da licença ambiental de operação de cada uma delas ou outras
autorizações, conforme corresponda, de acordo com a legislação aplicável.
8. Relatórios. Apresentar os seguintes relatórios, de acordo com o conteúdo indicado no MOP:
a. Relatório Inicial: No prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato de
empréstimo.
b. Semestrais. Relatórios de progresso no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após 30
de junho e 31 de dezembro de cada ano.
c. Anuais. Relatório de auditoria externa do Programa no prazo de 120 (cento e vinte)
dias após o encerramento de cada ano fiscal. Na hipótese da assinatura do contrato
ocorrer após 1ª de outubro e mediante acordo entre o Mutuário e a CAF, o relatório
anual do primeiro ano poderá ser entregue no relatório anual do ano subsequente.
d. Meio termo. Ao atingir 50% (cinquenta por cento) dos desembolsos ou aos 30
(trinta) meses do primeiro desembolso, a CAF poderá solicitar sua apresentação.
e. Final. No prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do último desembolso.
f. Outros relatíl q:e a CAF razoavelmente solicite durante a execução do

..

Programa.~
4
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9. Apresentar previamente, para análiseda CAF, qualquer modificação no escopo, custo ou prazo
dos projetos ou outras ações financiadas com recursos do empréstimo.
1O. Observar as Salvaguardas Ambientais e Sociais aplicáveis às operações da CAF e a legislação
ambiental vigente.

CLÁUSULA OITAVA: Reembolso de Investimentos e Gastos. Reconhecimento de Recursos
de Contrapartida.
A _CAF, a pedido do Mutuário e/ou do Órgão Executor poderá realizar o reembolso de
investimentos e gastos do Programa efetuados com recursos próprios a partir da data de aprovação
do financiamento pela CAF até a data do primeiro desembolso, conforme o orçamento do
Programa. Esse·reembolso não poderá exceder 20% (vinte por cento) do total do empréstimo,~
será utilizado exclusivamente para reembolsar investimentos e gastos elegíveis pela CAF,
correspondentes a obras, bens, consultorias e serviços executados que sejam parte do Programa
(Quadro de Usos Fontes do Programa- Anexo "B"). Poderão ser reconhecidos gastos com estudos
de pré-investimento realizados com antecedência de 18 (dezoito) meses da data da aprovação da
operação pela CAF.
Adicionalmente, o Mutuário e/ou o Órgão Executor poderá solicitar à CAF o reconhecimento de
investimentos e gastos considerados elegíveis como recursos de contrapartida local executados em
obras do Programa realizadas a partir de 29 de novembro de 2017, data da Resolução nº 15/0122
da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), até a data do primeiro desembolso do
empr-éstimo.

CLÁUSULA NONA: Amortização do Empréstimo
O empréstimo será amortizado pelo Mutuário mediante o pagamento de parcelas semestrais,
consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das
parcelas. O pagamento da primeira parcela semestral de amortização do principal efetuar-se-á aos
66 (sessenta e seis) meses, contados a partir da data da assinatura do.presente Contrato.
Havendo qualquer atr~o no pagamento das parcelas de amortização antes mencionadas, a CAF
terá direito de cobrar Juros de Mora, sem prejuízo de suspender as obrigações a seu cargo e/ou
declarar vencimento antecipado dO'presente empréstimo, de acordo com o disposto nas Cláusulas
16 e 18 do Anexo "A".

CLÁUSULA DÉC™A: JiJros1

t

' As condições financeiras do presente contrato slio referenciais. A taxa de juros aplicável será a taxa vigente no
momento da aprovação do financiamênto da CAF e terá validade de 6 meses. Caso o contrato 11ão seja assinado pelas
partes nesse perfodo, as condiçoes financeiras poderão ser. a~das de acordo com as polfticas de gestão da CAF.
~'"' nota ""' mimda antes da

ª"'"ª'"'ª do ,on1roto).

~

_
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Jp
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a) O Mutuário obriga-se a pagar semestralmente à CAF os juros sobre os saldos devedores do
principal do empréstimo à taxa anual variável que resulte da soma da taxa LIBOR para
empréstimos de 6 (seis) meses, aplicável ao período de juros, mais a margem de 1,85% (um virgula
oitenta e cinco por cento) anuais.

Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido na Cláusula Décima Ptjmeira das Condições
Particulares de Contratação e no item 6.1, da Cláusula 6, do Anexo "A".
(b) Para o caso de mora, o Mutuário obriga-se a pagar à CAF, além dos juros estabelecidos no
item anterior, 2,0% (dois por cento) anuais.
Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido no item 6.2, da t láusula 6, do Anexo "A".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Financiamento Compensatório1
Durante o período de 8 (oito) anos contados a partir da data de início da vigência do presente
Contrato, a CAF se obriga a financiar 1O(dez) pontos básicos anuais da taxa de juros estabelecida
na Cláusula Décima. Dessa forma, a margem citada no item (a) da Cláusula anterior corresponderá
a 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento) anuais. Esse financiamento será realizado com
recursos do Fundo de Financiamento Compensatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Comissão de Compromisso3

O Mutuário pagará à CAF uma comissão denominada "Comissão de Compromisso", por colocar
à disposição do Mutuário o crédito especificado na Cláusula Segunda. Essa comissão será
equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não
desembolsados do empréstimo. O pagamento dessa comissão será efetuado em Dólares, no
vencimento de cada parcela semestral, até o momen10 em que cesse tal obrigação, segundo o
disposto no último parágrafo desta Cláusula.
A comissão será calculada em dias corridos, com base num período de 360 (trezentos e sessenta)
dias por ano.

A comissão será devida a partir do vencimento do primeiro semestre de vigência do presente
Contrato de Empréstimo e cessará, no todo ou em parte, na medida em que:

' As condições financeiras do presente contraro sao referenciais. O desconto do FFC aplicável será o desconto
vigeme no momento da aprovação do financiamento da CAF e terá validade de 6 meses. Caso o comrato nao seja
assinado pelas partes nesse perfodo, as condições ji11a11ceiras poderão ser alteradas de acordo com as políticas de
gestão da CAF. (essa nota será retirada antes da assi11at11ra do collfrato).
J
As condições financeiras do presente contrato são referenciais. O valor das comissões será o valor vigente no
momemo da aprovação do financiamento da CAF e terá validade de 12 meses. Caso o contrato não seja assinado
pelas partes nesse período, as condições financeiras poderão se:g:a
adas de acordo com as poUticas de gestão da
CAF. (essa nota será retirada a111es da assinawra do contrato).

1

/

V"

6

1:
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(i)

tenha sido desembolsada parte ou a totalidade do empréstimo; ou

(ii)

tenha ficado total ou parcialmente sem efeito a obrigação de desembolsar o empréstimo,
de acordo com as Cláusulas 4, 14 e 16 do Anexo "A"; ou

(iii)

tenham sido suspensos os desembolsos por causas não~imputáveis às Partes, conforme a
Cláusula 17 do Anexo "A".

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Comissão de F,nanciamento4 e Gastos de Avaliação
a) O Mutuário pagará à CAF somente uma vez uma comissão denominada "Comissão de
Financiamento" pela concessão do empréstimo. Essa comlssão será equivalente a 0,85% (zero
vírgula oitenta e cinco por cento) do montante indicado na Cláusula Segunda do presente Contrato,
e será devida a partir do início da vigência deste Contrato de Empréstimo. O pagamento dess~
comissão será efetuado, em Dólares, no mais tardar, quando se realize o primeiro desembolso do
empréstimo.
b) Além disso, o Mutuário pagará diretamente à CAF a soma de US$ 50.000,00 (cinquenta mil
Dólares) a título de gastos de avaliação. O pagamento dos gastos de avaliação deverá ser efetuado
em D6lares110 momento em que ocorrer o primeiro desembolso do empréstimo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Publicidade
O Mutuário coordenará com a CAF a inclusão do nome e do logotipo que a identifique em todos
os cartazes, avisos, anúncios, placas, publicações ou qualquer outro meio de divulgação do
Programa, ou nos documentos convocatórios relativos à licitação pública de obras ou serviços
correlatos.

CLÁUSULA DÉCIMA QtJINTA: Garantia
Simultaneamente a este Contrato, a CAF e o Garantidor assinam um Contrato de Garantia (Anexo
"C"), em que são garantidas todas as obrigações relativas ao pagamento do serviço da dívida
(principal,Juros e comissões) contraídas pelo Mutuário no presente Contrato de Empréstimo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Comunicações
Todo aviso, solicitação ou comunicação entre as Partes, relacionados ao presente Contrato, deverá
efetuar-se por escrito e será considerado efetivo ou enviado por uma das Partes à outra, quando

' As condiçiJes financeiras do presente contrato são referenciais. O valor das comissões será o valor vigente no
momento da aprovação do financiamento da CAF e terá validade de 12 meses. Caso o contrato não seja assinado
pelas partes nesse perfodo, as condições Jina11ceiras poderão s e ~
erodas
r lde acordo com as pollticas de gestão da
;AF. (essa nota será retirada antes da assina111ra do contrato).
/
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entregue por qualquer meio usual de comunicação, exceto no caso de arbitragem, que deverá
ocorrer mediante recibo de notificação aos respectivos endereços a seguir:

ÀCAF
Endereço:

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO
SAF Sul, Quadra 02, Lote 04
Edifício Via Esplanada - sala 404
CEP: 70070-600
Tel.: + 55 (61) 2191.8600
brasil@caf.com

Ao Mutuário
Endereço:

Prefeitura Municipal de Sobral
Rua Viriato de Medeiros, 1250 • Bairro• Centro
CEP 62.011-060
Sobral - Ceará
ivo@sobral.ce.gov.br
(88) 3677- 1108

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Cópia de Correspondência
A CAF e o Mutuário enviarão cópia de toda correspondência relativa à execução do Programa
para;

SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
Ministérío do Planejamento, Orçamento e Gestão
Esplanada dos Ministérios, Bloco "K", 8º Andar
CEP-70040-906 Brasília - Distrito Federal- Brasil
Tel Nº+55 (61) 2020.4292
E-mail: seain@planejamento.gov.br
A CAF e o Mutuário enviarão cópia de toda correspondência relativa à execução financeira do
Programa para:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", 8° Andar, sala 803
CEP•70040·900 Brasília - Distrito Federal - Brasil

i

V

8

Página 45 de 214

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

302

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

'
Tel Nº + 55(61) 3412.2842
E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Gera] de Controle da Dívida Pública
Esplanada dos Ministérios - Bloco P - Ed. Anexo - Ala A
1º Andar, Sala J21
Brasília - DF- Brasil
CEP 70048-900.
Te! No.+ 55 (61) 3412.3518
E-mail: codiv.df.stn@tesouro.gov.br
A CAF enviará cópia de toda correspondência relativa à execução do Programa para:
Endereço:

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Modificações
Toda modificação que se incorpore às disposições deste Contrato deverá ser feita de comum acordo
entre a CAF, o Mutuário e o Garantidor por meio de carta ou de aditivo, a critério da CAF.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Arbitragem
Toda controvérsia que surja entre as Partes, decorrentes da interpretação ou da aplicação do
presente Contrato, e que não se solucione po~ acordo entre as Partes, deverá ser submetida à
decisão do Tribunal Arbitral, na forma estabelecida na Cláusula 29 do Anexo "A" deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Estipulações Contratuais e Jurisdição Competente
O presente Contrato de Empréstimo reger~se-á pelas estipulações contidas neste documento e pelo
estabelecido nos Anexos ..A", "B" e "C", q_ue são partes integrantes deste Contrato. Os direitos e
obrigações estabelecidos nos referidos instrumentos são válidos e exigíveis de acordo com os
termos nele contidos.
·
As Partes se submetem à jurisdição do país do Mutuário, cujos juízes e tribunais poderão conhecer
de todo assunto que não seja de competência exclusiva do Tribunal Arbitral, de acordo com o
disposto na Cláusula 29 do Anexo "A" deste Contrato.
{')

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Prevalência entre os Documentos do Emprésti~o

.
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Em caso de discrepância. as condições estabelecidas no presente documento ou em suas
posteriores modificações prevalecerão sobre aquelas contidas nas Condições Gerais de
Contratação do Anexo "A".
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Vigência
As Partes concordam que o presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e encerrar~
se-á com o cumprimento de todas as obrigações estipuladas no presente Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Anexos
São partes integrantes do presente Contrato, os seguintes anexos:
Anexo "A":
Anexo "B":
Anexo "C":

Condições Gerais de Contratação.
Descrição do Programa.
Contrato de Garantia.

As Partes, em comum acordo, assinam o presente Contrato de Empréstimo em 3 (três) vias
originais no idioma português (Brasil), na cidade de [•], no dia[•] de[•] de 2018.

p. [•]MUNICIPIO DE SOBRAL

p.CAF

[•]
Diretor Representante da CAF

V
10
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ANEXO"A"

CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATACÃO

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE A

'
CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO
EO
MUNICÍPIO DE SOBRAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CLÁUSULA 1.- GENERALIDADES
1.1

Definições
Os tennos detalhados a seguir terão o seguinte significado para efeitos do presente

Contrato:
As Partes
No presente Contrato são de um lado a CAF e, do outro, o "Mutuário".

CAF
Corporação Andina de Fomento - CAF, instituição financeira multilateral de Direito
Internacional Público, criada por meio de Convênio Constitutivo de 7 de fevereiro de
1968. É a financiadora no Contrato de Empréstimo, e-quem assume os direitos e as
obrigações detalhadas nas Condições Particulares e nas Condições Gerais de
Contratação.
Condições Gerais de Contratação
Regras de caráter geral que serão de aplicação obrigatória à relação jurídica entre a
Corporação Andina de Fomento, doravante denominada CAF, na qualidade de
financiadora, e o beneficiário do crédito, doravante denominado Mutuário.
Este documento será incorporado como um anexo às Condições Particulares. de
Contratação pactuadas entre a CAF e o Mutuário.

t,,.._,

Condições ParticuJares de Contratação

r 1'

Acordos que regulam a relação específica entre a CAF e o Mutuário, contidos no
documento de Condições Particulares de Contratação e anexos correspondentes, d_e

aplicação obrigatória para as Partes contratantes. ~

·

( ~
sÚI,
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Contrato de Garantia
Acordo celebrado entre a República Federativa do Brasil e a CAF, por meio do qual
a primeira constitui garantia em favor da segunda, de acordo com os termos e
condições estabelecidos no Anexo "C", parte integrante das Condições Particulares
de Contratação.
•

Data de Pagamento de Juros
Significa, depois do primeiro desembolso do empréstimo, o último Dia Útil de cada
um dos períodos de 6 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

Desembolso
Ato pelo qual a CAF transfere ao Mutuário uma determinada quantia de dinheiro, a
pedido deste e a débito do crédito disponibilizado a seu favor.

Dia Útil
Exclusivamente para efeitos de determinar a data em que se deva realizar um
desembolso ou um pagamento por capital, juros, comissões, gastos, etc. do
empréstimo, significa um dia no qual os bancos estão abertos ao público na cidade de
Nova York (Estados Unidos da América); exclusivamente para efeitos da
determinação da taxa LIBOR, o termo "Dia Útil" terá o significado assignado na
definição de LIBOR; e para qualquer outro propósito significa qualquer dia que não
seja sábado, domingo ou considerado como feriado na cidade de Brasília, República
Federativa do Brasil.

Dias / Semestre
Toda referência a "dias", sem especificar se são dias corridos ou dias úteis, será
entendida como dias corridos. Qualquer prazo cujo vencimento corresponda a um dia
não útil (será prorrogado para o primeiro Dia Útil imediatamente posterior). Essa
regra não se aplica quando o dia útil imediatamente posterior corresponda a outro
exercício anual, caso em que o vencimento será no último Dia Útil do exercício anual
em que vence o prazo origi._nal.
Toda referência a semestre ou período semestral corresponderá a um período
ininterrupto de 6 (seis) meses. Se o período semestral vencer em um dia inexistente,
este se entenderá .como prorrogado para o primeiro Dia Útil do mês posterior.

Documentos do Empréstimo
Documentos que fonnalízarn a relação jurídica entre a CAF e o Mutuário, entre os
quais se inclue~rincipalmente as Condições Particulares e as Condições Gerais de
Contratação.
2
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Dólares (US$)
Moeda corrente nos Estados Unidos da América.

Força Maior ou Caso Fortuito
Causa natural ou provocada que produza um evento extraordinário, imprevisível e
inevitável, não imputável ao Mutuário ou à CAF, que impeça a execução de alguma
obrigação distinta das obrigações de pagamento estabelecidas neste Contrato em
favor da CAF, ou que determine seu cumprimento parcial, tardio ou incompleto, ou
a impossibilidade de cumprimento para quem está obrigado a realizar uma prestação.
Garantidor
República Federativa do Brasil.

LIBOR
Taxa interbancária de Juros, em
qualquer período de juros, sobre empréstimos
/
definidos em Dólares no período ·d e 6 (seis) meses, determinada pela ICE Benchmark
Administration Limited ("IBA") ou por qualquer outra pessoa jurídica que assuma a
administração de referidas taxas e publicada pela Reuters, ou seu sucessor, em sua
página LIBOR0J, por Bloomberg (ou sua sucessora), em sua página "BBAM" ou por
qualquer outro sistema de informação de reputação internacional similar e que realize
a prestação de serviços de informação de taxas correspondentes, expressa como taxa
anual às 1 lh de Londres, Inglaterra, e com 2 (dois) dias úteis antes do início do
Período de Juros. Com a finalidade exclusiva de determinar a LIBOR conforme aqui
definida, Dia Útil significa um dia em que os bancos estão abertos ao público nas
cidades de Nova York, Estados Unidos da América e em que os bancos estão abertos
para realização de transações no mercado interbancário de Londres, Inglaterra.
Se por algum motivo, na data determinada para fixação da taxa de juros, a taxa LIBOR,,
não for publicada, a CAF notificará ao Mutuário que, neste caso, a LIBOR referente
a esta data será determinada através do cálculo da média aritmética das taxas
oferecidas e informadas às 11 h1 ou próximo às 1 th, de Nova York, 2 (dois) Dias Úteis
antes do início de um Período de Juros, piµ-a empréstimos em Dólares dos Estados
Unidos da América, através de dois ou mais dos principais bancos situados na cidade
de Nova York, Estados Unidos da América, selecionados pela CAF. Com a finalidade
,
exclusiv·a de determinar a LIBOR conforme aqui definida, Dia Útil significa·uin dia
em que os bancos estão abertos ao públicp nas cidades de Nova York, Estados Unidos 1
~
da América e em que os bancos estão abertos para realização de transações no
mercado interbancário de Lo~dres, Inglaterra, somente para cotações obtidas às 11 h ~
de Nova York, o termo Dia UtiJ significa um dia em que.os bancos estão abertos ao
público na cidade de Nova York, Estados Unidos da América. Em todos os eventos
3
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em que a LIBOR não seja proporcionada em uma data de determinação de taxas de
juros, os cálculos aritméticos da CAF serão arredondados para cima, caso necessário,
aos quatro decimais mais próximos. Todas as determinações da LIBOR serão feitas
pela CAF e serão conclusivas na ausência de erro manifesto.

Mutuário
Beneficiário da operação de empréstimo contratada com a CAF, que assume os
direitos e as obrigações detalhadas nas Condições Particulares e nas Condições Gerais
de Contratação.

Período de Juros
Cada período de 6 (seis) meses que começa em uma Data de Pagamento de Juros e
termina no dia imediatamente anterior à Data de Pagamento de Juros do período
seguinte. O primeiro Período de Juros significará o período que começa na data do
primeiro desembolso e termina no dia anterior à primeira Data de Pagamento de
Juros.

Prazo de Carência
Período de tempo transcorrido entre a data de assinatura do Contrato e a data de
vencimento da primeira parcela de amortização do empréstimo. Durante esse período
o Mutuário pagará à CAF os juros e comissões pactuados.
1.2

Nos casos em que o contexto permitir, as palavras grafadas no singular incluem o
plural e vice-versa.

1.3

Os títulos das cláusulas foram estabelecidos para facilitar sua identificação, sem que
eles possam contradizer o estabelecido no texto da cláusula.

1.4

O atraso da CAF no exercício de qualquer de seus direitos, ou a omissão de seu
exercício, não poderá ser interpretado como uma renúncia a tais direitos, nem como
aceitação de acontecimentos ou das circunstâncias em virtude das quais não puderam
ser exercidos.

CLÁUSULA 2.- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
Mediante a celebração deste Contrato de Empréstimo, a CAF se compromete a desembolsar
uma determinada quantia em dinheiro em favor do Mutuário, e este se obriga a recebê-la,
utilizá-la e repagá-la nas condições pactuadas.
O Mutuário deverá utilizar os recursos provenientes do empréstimo, conforme o estabelecido
nas cláusulas das Condições Particulares de Contratação intituladas: "Objeto do
Empréstimo" e "Aplicação dos Recursos do Pro!"'ma".

~

..

{
Página 51 de 214

)!

-t

~

(

Y.

~·

'f)

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

308

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

Diante do descumprimento dessa obrigação, a CAF poderá declarar o vencimento antecipado
da dívida, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial. Caso a CAF não opte por
declarar o vencimento antecipado da dívida, poderá exigir do Mutuário a devolução dos
referidos recursos, os quais serão restituídos dentro de 3 (três) dias ap6s o requerimento,
aplicando-se o pagamento de juros a partir do momento em que foi efetuado o desembolso
correspondente.
A CAF poderá requerer, a qualquer momento, os documentos e infonnações que considere
necessários à comprovação de que os recursos tenham sido utilizados de acordo com o
estipulado no Contrato de Empréstimo.

CLÁUSULA 3.- MODALIDADES DOS DESEMBOLSOS
O Mutuário poderá solicitar à CAF que os desembolsos do empréstimo sejam efetuados nas
seguintes modalidades:
(a)

Transferências diretas

A CAF transferirá os recursos diretamente para a conta ou para onde o Mutuário
solicitar, de acordo com os procedimentos utilizados pela CAF para este tipo de
desembolso, sempre que as referidas,transferências sejam superiores ao montante de
US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares).

(b)

Emissão de Cartas de Crédito
A CAF emitirá uma ou várias cartas de crédito para a aquisição de bens e prestação
de serviços, em valor igual ou superior a US$ 100.000,00 (cem mil dólares) por
fornecedor de bens ou prestador de serviços. Esse montante poderá ser modificado
pela CAF, de acordo com o estabelecido na sua política normativa interna.
A solicitação para a emissão das referidas cartas de crédito deverá ser efetuada
segundo o·modelo que a CAF coloque à disposição do Mutuário.
As comissões e custos cobrados pela CAF e pelos bancos correspondentes, utilizados
para este efeito, serão repassados ao Mutuário, que assumirá o custo total destes.

(c)

Fundo Rotativo
A CAF colocará à disposição do Mutuário recursos equivalentes a até 20% (vinte por
cento) do montante do empréstimo, sujeitos a uma posterior comprovação de sua
utilização. Os recursos desse Fundo somente poderão ser utilizados para financiar: i)
gastos locais, ii) importação de insumos, iii) ativos fixos, peças e partes de ativos
5
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de bens ou prestador de serviços. Esse montante poderá ser modificado pela CAF. de
acordo com o estabelecido em suas normas internas.
A CAF poderá renovar total ou parcialmente esse Fundo. na medida em que for
utilizado e se solicitado pelo Mutuário, desde que seja justificado dentro do prazo e
cumpridas as condições estipuladas no Contrato de Empréstimo.
Os recursos deverão ser utilizados dentro dos 90 (noventa) dias seguintes ao
recebimento destes, e justificados pelo Mutuário, dentro dos 120 (cento e vinte) dias
posteriores ao seu recebimento, a critério da CAF. Para todos os efeitos do presente
Contrato, o desembolso será entendido como efetuado na data em que os recursos
forem colocados à disposição do Mutuário.

(d)

Outras modalidades
Qualquer outra modalidade acordada entre as Partes.

CLÁUSULA 4.- PRAZO PARA SOLICITAR O DESEMBOLSO DO EMPRÉSTIMO
O Mutuário deverá solicitar à CAF o desembolso do empréstimo e a CAF deverá torná-lo
efetivo, nos prazos estabelecidos na Cláusula das Condições Particulares de Contratação
intitulada "Prazos para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos do
Empréstimo".
Nenhum pedido de desembolso e nenhuma complementação de documentação pendente,
referente ao desembolso, poderão ser apresentados pelo Mutuário à CAF após vencidos os
prazos estipulados para o primeiro e o último desembolsos. Nesses casos, a CAF se reserva
o direito de não efetuar o respectivo desembolso, enviando ao Mutuário uma comunicação
por escrito. Com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do vencimento dos referidos
prazos, poder-se-á solicitar uma• prorrogação. a qual será devidamente fundamentada.
facultado à CAF o direito de deferi-la ou não, levando em consideração as razões expostas.

CLÁUSULA 5.- CONDIÇÕES PRÉVIAS AOS DESEMBOLSOS
Os desembolsos do empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento das seguintes condições
prévias por parte do Mutuário:
(a)

Para o primeiro desembolso:
Que a CAF tenha recebido um parecer jurídico sobre as disposições legais,
declarando que as obrigações contraídas pelo Mutuário no Contrato de Empréstimo
são válidas e exigíveis. O referido parecer deverá tratar de qualquer assunto que n

V

CAF considere pertinente. ~
6
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Para todos os desembolsos:
(i)

(ii)

Que o Mutuário tenha apresentado, por escrito, uma solicitação de
desembolso, indicando a modalidade deste. Para isso, o Mutuário juntará à
solicitação de desembolso os documentos que forem requeridos pela CAF.
Que não sobrevenha nenhuma das circunstâncias descritas nas Cláusulas 16,
17 e 18 do presente Anexo.

CLÁUSULA 6.- JUROS
6.1 Juros
6.1.1 Forma de Cálculo
a) Durante o prazo de carência:
Os juros referentes a cada um dos desembolsos serão calculados à taxa
anual resultante da aplicação do disposto no item (a) da Cláusula Décima
das Condições Particulares de Contratação intitulada "Juros".
b) Durante o penado de amortização do principal:
Serão devidos juros, à taxa anual, relativos aos saldos devedores do
empréstimo, conforme o disposto no item (a) da Cláusula das Condições
Particulares de Contratação intitulada "Juros".

6.1 .2 Disposições Gerais:
Os juros serão pagos semestralmente e serão devidos até o momento em que ocorra o
reembolso total do empréstimo. O primeiro pagamento deverá ser feito aos 180 (cento e
oitenta) dias contados da assinatura do Contrato de Empréstimo, desde que tenha ocorrido
algum desembolso durante esse período.
·
Os juros serão calculados com base no número de dias corridos, num período de 360
(trezentos e sessenta) dias por ano.
6.2 Juros de Mora:
O Mutuário pagará a CAF juros de mora à taxa anual pactuada no item (b)· da Cláusula
Décima das Condições Particulares de Contratação intitulada "Juros''.

* f.
~rt ~
[._

O atraso no pagamento de uma obrigação colocará o Mutuário em situação de mora, sem
necessidade de notificação judicia) ou extrajudicial, não podendo o Mutuário invocar uma
arbitragem a seu favor. Em caso de mora, fica facultada à CAF a possibilidade d~ recalcular
a taxa de juros, aplicando à parcela do principal vencida e não paga a taxa LIBOR para
7
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empréstimos a 6 (seis) meses mais alta vigente no(s) período(s) compreendido(s) entre o
vencimento da obrigação e a data efetiva de pagamento do valor devido, acrescentando-se
à margem aplicável. Sem prejuízo da cobrança de juros de mora, em razão do
descumprimento contratual por parte do Mutuário, a CAF poderá suspender o cumprimento
de suas obrigações e/ou declarar o vencimento antecipado do empréstimo, de acordo com o
estabelecido nas Cláusulas 16 e 18 deste Anexo.
Os juros de mora serão calculados com base no número de dias corridos num período de 360
(trezentos sessenta) dias por ano.

CLÁUSULA 7.- CUSTOS
Na hipótese de ocorrer desembolsos por meio de Cartas de Crédito, será devida pelo Mutuário
a comissão estabelecida para esta modalidade. As comissões e custos cobrados pelos bancos
correspondentes que sejam utilizados para tal fim serão repassados ao Mutuário, que
assumirá o custo total dos mesmos.
Todos os gastos da CAF com a assinatura, reconhecimento e execução do presente contrato,
tais como: consultorias especializadas, perícias, avaliações, trâmites de cartório, tarifas,
rubricas fiscais, taxas, registros e outros, serão cobertos exclusivamente pelo Mutuári?, que
deverá efetuar a transferência dos recursos para o pagamento ou o reembolso correspondente,
no prazo de 30 (trinta) dias da solicitação dos mesmos. Para todos os efeitos, estes custos
deverão ser comprovados pela CAF.

CLÁUSULA 8.· MOEDA UTILIZADA PARA O DESEMBOLSO DO EMPRÉSTIMO
Os desembolsos do empréstimo serão efetuados em Dólares.

CLÁUSULA 9.- MOEDA UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO
O pagamento de toda quantia devida a título de principal, juros, comissões, gastos e demais
encargos será efetuado em Dólares.

CLÁUSULA 10.- LOCAL DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos efetuados pelo Mutuário à CAF, decorrentes do presente Contrato, serão
depositados na conta que a CAF estabelecer, mediante prévia notificação por escrito ao
Mutuário e ao Garantidor.

CLÁUSULA 11.- IMPUTAÇÃO DOS PAGAMENTOS~·

V

8
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Todo pagamento efetuado pelo Mutuário à CAF, decorrente do presente Contrato de
Empréstimo imputar-se-á na seguinte ordem: i) os custos e encargos, ii) as comissões, iii) os
juros vencidos, e iv) as parcelas de amortização de principal.

CLÁUSULA 12.- PAGAMENTOS ANTECIPADOS

9 Mutuário poderá pagar antecipadamente e sem qualquer penalidade.uma ou mais parcelas
de amortização, desde que solicite por escrito, no prazo de pelo menos 45 (quarenta e cinco)
dias da data do vencimento de uma parcela de amortização de principal e juros, e com
aceitação expressa da CAF, desde que tenha transcorrido o Prazo de Carência ou o primeiro
ano do empréstimo (ou o que ocorra por último), sujeito ao seguinte: (a) que o pagamento
antecipado seja feito somente nas datas inicialmente estabelecidas para o pagamento das
parcelas de amortização do principal e juros, (b) que não seja devida nenhuma quantia à CAF
a título de principal, juros, comissões, custos e demais encargos, e (e) que o pagamento
antecipado seja efetuado a partir do oitavo ano contado da data da assinatura do Contrato de
Empréstimo. Tal pagamento antecipado, salvo acordo em contrário, aplicar-se-á às parcelas
de principal por vel!cer, na ordem inversa as datas dos vencimentos. Qualquer pagamento
antecipado deverá ser um múltiplo inteiro de uma parcela de amortização do principal.
As notificações de pagamento antecipado são irrevogáveis, salvo acordo em contrário entre
as partes.

CLÁUSULA 13.- PAGAMENTO D~ TRIBUTOS E OUTROS ENCARGOS
O pagamento de toda sorna, a título de amortização do principal, juros, comissões, gastos e
outros encargos; será feito pelo Mutuário, de acordo com as leis vigentes na República
Federativa do Brasil, sem nenhuma dedução de tributos, impostos, custos, gravames, taxas,
direitos ou outros encargos aplicáveis na data de vigência do Contrato de Empréstimo, ou
que sejam estabelecidos posteriormente. Em caso de exigência de qualquer um dos encargos
acima descritos, caberá integralmente ao Mutuário o pagamento destes, de tal forma que o
valor líquido pago à CAF seja igual à totalidade do que foi estabelecido no presente Contrato.

CLÁUSULA 14.- CANCELAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO EMPRÉSTThtO
O Mutuário poderá solicitar o cancelamento parcial ou total dos recursos do empréstimo,
com prévia autorização por escrito do Garantidor, mediante solicitação escrita no prazo
mínimo de J5 (quinze) dias antes da data efetiva do cancelamento, devendo constar,
expressamente, a ciência da CAF.

t,-,

Os custos financeiros decorrentes do cancelamento ficarão a cargo do Mutuário.
9

~
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O cancelamento parcial ou total dos recursos do empréstimo não possibilitará o reembolso
dos valores correspondentes à Comissão de Financiamento e à Comissão de Compromisso.

CLÁUSULA 15.- AJUSTE DAS PARCELAS PENDENTES DE PAGAMENTO
Caso o Mutuário esteja impedido ou impossibilitado de receber ou solicitar desembolsos em
razão do disposto na Cláusula das Condições Particulares de Contratação intitulada "Prazos
para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos do Empréstimo" e nas Cláusulas
4, 14, J6, 17 e 18 do presente Anexo, a CAF ajustará as parcelas pendentes de pagamento de
forma proporcional.

CLÁUSULA 16.- SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES PELA CAF
A CAF, mediante comunicação por escrito ao Mutuário, poderá suspender a execução de
suas obrigações conforme o Contrato de Empréstimo. em qualquer uma das seguintes
hipóteses:

(a)

(b)
(e)
(d)

(e)

(f)

Atraso no pagamento de qualquer quantia devida pelo Mutuário a título de principal,
juros, comissões, custos, encargos ou qualquer outro tipo de obrigação financeira
assumida neste Contrato de Empréstimo; ou
Descumprimento, pelo Mutuário, de qualquer obrigação estipulada no presente
Contrato; ou
Descumprimento, pelo Mutuário. de qualquer obrigação estipulada em outro contrato
de empréstimo celebrado com a CAF; ou
Inexatidão ou falta de informação, sem justificativa, que possa incidir sobre a
concessão do presente crédito no que concerne aos dados fornecidos pelo Mutuário
anles da celebração do Contrato de Empréstimo ou durante sua execução; ou ,
Utilização dos produtos, dos materiais e dos bens de capital, ou ainda de atividades
desenvolvidas pelo Mutuário que não se encontrem em harmonia com o meio
ambiente ou transgridam as normas de legislação ambiental vigentes no país, bem
como aquelas estabelecidas nas Condições Particulares de Contratação, ou
Não cumprimento, pelo Mutuário, dos procedimentos estabelecidos pela CAF para
tornarem•se elegíveis os projetos objeto do financiamento no âmbito do Programa.

CLÁUSULA 17.- SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES POR CAUSAS ALHEIAS ÀS
PARTES

(a)

a retirada da República Federativa do Brasil como acionista da CAF; ou

10

'

f
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o advento de força maior ou caso fortuito que impeça as partes de cumprirem com as
obrigações contraídas.

CLÁUSULA 18.EMPRÉST™O

.

DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO

A CAF terá direito de declarar o vencimento antecipado do presente empréstimo nos
seguintes casos:
a) manutenção, por mais de 120 (cento e vinte) dias, de qualquer uma das circunstâncias
descritas na Cláusula 16 deste Anex.o; ou
b) ocorrência de situação descrita no item (a) da cláusula anterior.
A ocorrência de qualquér uma das situações descritas acima facultará à CAF o direito de
declarar vencidos os prazos de todos os montantes desembolsados, em virtude do presente
empréstimo. Caso isso ocorra, a CAF enviará ao Mutuário e ao Garantidor um comunicado
por escrito, sem necessidade de notificação judicial ou e,ctrajudicial. Nesses casos. a CAF
terá direito de requerer ao Mutuário o reembolso imediato de todos os valores devidos, com
juros, comissões e outros encargos, até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA 19.- DESEMBOLSOS NÃO ,<\FETADOS PELA SUSPENSÃO DE
OBRIGAÇÕES OU PELA DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO DO PRAZO DO
EMPRÉSTIMO
As medidas p_revistas nas Cláusulas I 6, 17_ e 18 deste Anexo não afetarão os desembolsos
requeridos e ainda pendentes de execução, caso os recursos tenham sido postos à disposição
através da emissão de Cartas de Crédito irrevogáveis.

CLÁUSULA 20,- OBRIGAÇÕES A CARGO DO ORGANISMO EXECUTOR
Além das obrigações descritas na Cláusula Sétima das Condições Particulares de Contratação
e das contempladas neste Anexo "A", o Mutuário ac;sume as seguintes obrigações:
(a) UtiJizar os recursos do empréstimo de forma diligente e eficiente, de acordo com as
normas adminisrrativas e financeiras.
(b) Ajustar previamente com a CAF, por escrito, qualquer modificação substancial nos
contratos de aquisição de bens e serviços que forem financiados com os recursos
destinados ao Programa.

D,
\Y
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CLÁUSULA 21.- UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DOS BENS
• Os recursos do empréstimo deverão ser utilizados exclusivamente para os fins previstos no
Contrato de Empréstimo.
O Mutuário não poderá utilizar os recursos para (i) aquisição de terrenos e ações; (ii)
pagamento de taxas e impostos; (iii) custos alfandegários; (iv) despesas com a constituição
de empresas; (v) juros durante a construção; (vi) armamentos e outros gastos militares; (vii)
outros que a CAF estabeleça.
Os bens e serviços financiados pelo empréstimo serão utilizados exc1usivamenle no
Programa. não podendo o Mutuário dar a eles um destino diferente do estabelecido, vendêlos, transferi-los ou gravá-los.

CLÁUSULA 22.AUMENTO
RECURSOS ADICIONAIS

NO

CUSTO

DO

PROGRAMA

E

Independentemente do motivo, no caso de modificação do custo do Programa durante sua
execução, o Mutuário informará e apresentará a documentação pertinente à CAF,
comprometendo-se a alocar os recursos adicionais necessários para garanlir a correta e
oportuna execução do Programa.

CLÁUSULA 23.• AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS
Para efeitos do presente Contrato, a licitação pública internacional e a licitação pública
nacional serão regidas de acordo com•o estabelecido na legislação brasileira.
O Mutuário deverá realizar uma licitação pública internacional para a aquisição de bens cujo
valor exceda o equivalente a US$ 500.000,00 (quinhentos mil Dólares), bem como em caso
de contratação de obras e de serviços de engenharia com valores que excedam o equivalente
a US$ 2.000.000,00 (dois milhões de Dólares). Os editáis de licitação deverão apresentar
ampla divulgação nos moldes legais, possibilitando assim a eficiência, a transparência e
garantindo a alta competitividade do processo licitalório.
Em situações especiais de contratações que tenham por objeto valores superiores aos
mencionados no parágrafo anterior, poderá ser utilizada a licitação pública nacional desde
que, por motivos de ordem técnica, forem devidamente justificadas pelo Mutuário e
autorizadas prévia e formalmente pela CAF.

V

Para aquisições de bens de até o equivalente a US$ 500.000,00 (quinhentos mil Dólares), ou
no caso de contratação de obras e serviços de até o equivalente a US$ 2.000.000,00 (dois
12
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milhões de Dólares), o Mutuário aplicará regras e procedimentos de licitação pública
nacional.
Para contratações de consultorias, cujos valores excedam o equivalente a US$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil Dólares), o Mutuário aplicará procedimentos de licitação pública
intema~ional. Para contratações inferiores ao equivalente a US$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil Dólares), o Mutuário aplicará regras e procedimentos de licitação pública
nacional.

CLÁUSULA 24.. LIVROS E REGISTROS
O Mutuário deverá manter livros e registros da utilização do empréstimo, nos moldes da
legislação e de acordo com a prática contábil. Esses livros e registros devçrão demonstrar:
(a)

(b)

Os pagamentos efetuados com recursos provenientes do Contrato de Empréstimo; e
A operação do Programa.

Os livros e registros correspondentes ao Programa poderão ser revisados p~la CAF, conforme
o disposto na cláusula seguinte deste Anexo, até o total dos pagamentos das quantias devidas
à CAF em razão deste Contrato.

CLÁUSULA 25.- SUPERVISÃO
A CAF estabelecerá os procedimentos de supervisão e fiscalização que julgue necessários
para assegurar a execução normal do Programa.
O Mutuário deverá .permitir que os funcionários é demais peritos enviados pela CAF
inspecionem, a qualquer momento, o andamento do Programa, inclusive os livros, registros
e outros documentos que possam ter alguma relação com o Programa.

CLÁUSULA 26.• RELATÓRIOS
Durante a vigência do empréstimo, o Mutuário e/ou o Órgão Executor deverá fornecer os
relat6rios que a CAF considerar convenientes, êlentro dos prazos limites, quanto à utilização
dos recursos emprestados e dos bens e serviços adquiridos com tais recursos, bem como da
execução do Programa.

CLÁUSULA 27.• A. VISO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS
O Mutuário deverá comunicar imediatamente à CAF os seguintes casos:

~

13
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(a)

Qualquer circunstância que dificulte ou possa dificultar a consecução dos fins deste
empréstimo.

(b)

Qualquer modificação nas disposições legais que afetem o Mutuário com relação à
execução do Programa e ao cumprimento do presente Contrato.

317

A CAF poderá adotar, a seu critério. as medidas que julgue apropriadas, de acordo com as
disposições descritas no presente Contrato de Empréstimo, se tais circunstâncias ou
modificações afetarem substancialmente e de forma adversa o Mutuário, o Programa, ou
ambos.

CLÁUSULA 28.- CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E DISPOSIÇÃO DO CONTRATO
A CAF poderá ceder, transferir ou de alguma forma dispor, total ou pardalmente, dos direitos
e obrigações derivados do presente Contrato de Empréstimo, vedada qualquer securitização.
No caso de cessão contratual ou transferência, a CAF comunicará, por escrito, ao Mutuário
e ao Garantidor, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. O terceiro, em relação à parte
cedida ou transferida, assumirá a posição contratual da CAF no presente Contrato, ficando
obrigado nas mesmas condições pactuadas.
O Mutuário não poderá ceder, transferir ou de alguma maneira dispor dos direitos e
obrigações derivados do presente Contrato, salvo autorização expressa e por escrito da CAF
e do Garantidor.
·

CLÁUSULA 29.- ARBITRAGEM
A arbitragem a ser reaJizada entre as Partes estará sujeita às seguintes condições:
(a)

(b)

Generalidades
Toda controvérsia, dúvida ou discrepância oriunda do presente Contrato de
Empréstimo será submetida à consideração das Partes que, de mútuo acordo, deverão
solucioná-la.
Se não houver acordo entre as Partes, a decisão será submetida, de forma
incondicional e irrevogável, à decisão de um Tribunal Arbitral, de acordo com os
procedimentos estabelecidos a seguir.
As Partes concordam em excluir das matérias suscetíveis de arbitragem as relativas à
execução de obrigações vencidas, sendo facultado à CAF solicitar sua execução
perante qualquer Juiz ou Tribunal que esteja legitimado para conhecimento do
assunto.

V

Composição e nomeação dos membros do Tribunal Arbitral
14
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O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) membros: a CAP designará 1 (um)
membro, o Mutuário, outro, e o terceiro, doravante denominado "Dirimente", será
designado por meio de acordo direto entre ambas as Partes, ou por seus respectivos
árbitros.
Caso algum dos membros do Tribunal Arbitral necessite ser substituído, a
substituição será feita de acordo com o procedimento estabelecido para sua
nomeação. O sucessor designado terá as mesmas funções e atribuições que o seu
antecessor.
(e)

Início do Procedimento
Para submeter uma controvérsia ao procedimento de arbitragem, será dirigida ppr
uma das Partes à outra uma comunicação por escrito expondo a natureza da
controvérsia, as formas propostas de satisfação ou reparação pretendida, bem como o
nome do árbitro designado. Recebida a comunicação, a outra Parte deverá, num prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias, manifestar-se a respeito da controvérsia, comunicando
à Parte contrária o nome da pessoa designada como árbitro. As Partes, de comum
acordo, designarão o "Dirimente", em até 30 (trinta) dias subsequentes.
Vencidos os prazos acima descritos sem que as Partes ou os árbitros designados
cheguem a um acordo quanto à nomeação do "Dirimente' 1, este ou estes, de acordo
com o caso, será(ão) designado(s) pelo Secretário-Geral da Organização dos Estados
Americanos - OEA, a pedido de qualquer uma das Partes.

(d)

Constituição do Tribunal Arbitral
A critério do Garantidor, o Tribunal Arbitral funcionará na cidade de Caracas,
Venezuela, ou na cidade de Montevidéu, Uruguai, e iniciará suas funções na data
fixada pelo próprio Tribunal.

(e)

Regras que deverão ser seguidas pelo Tribunal Arbitral
O Tribunal Arbitral estará sujeito ~ seguintes regras:
i)
O Tribunal só terá competência para tratar dos assuntos próprios da
controvérsia estabelecida, adotando procedimento próprio, podendo, por sua
iniciativa. designar os peritos que considerar necessários, dando oportunidade
às Partes, em todos os casos, de apresentarem as exposições necessárias e.m
audiência.
ii)
O Tribunal decidirá a controvérsia baseado em princípios gerais de direito,
apoiando-se nos termos do Contrato, e pronunciará sua dec.isão mesmo em
caso de revelia.
iii)
O laudo arbitral: (1) terá forma escrita e será baseado no voto vencedor de pelo
menos 2 (dois) dos árbitros; (ll) será pronunciado no prazo máximo de 60 ~
(sessenta) dias posteriores à data em que o Tribunal Arbitral tenha iniciadaseus trabalhos, excetuando-se a existência de circunstâncias especiais e _
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imprevistas que permitam a ampliação do prazo por igual período; (lll) será
notificado às Partes, por escrito, mediante comunicação assinada por pelo
menos 2 (dois) membros do Tribunal; (IV) deverá ser acatado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da data da notificação judicial a ser realizada após
ratificada a decisão pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) da República
Federativa do Brasil; e (V) no caso de descumprimento, a decisão arbitral
deverá ser convertida em título executivo judicial para posterior execução.
(f)

(g)

Despesas
Os honorários dos árbitros, incluídos os do "Dirimente", serão pagos pela Parte não
favorecida pelo laudo arbitral. Em c;aso de decisão parcial, cada uma das Partes arcará
com os honorários do árbitro que o Secretário-Geral da Organização dos Estados
Americanos (OEA) houver designado, e os honorários do ..Dirimente" serão pagos
em cotas iguais por cada uma das Partes.
Fica entendido que ambas as Partes irão custear os gastos de funcionamento do
Tribunal Arbitral e cada uma, suas próprias despesas. Toda dúvida relacionada à
divisão de gastos ou à forma de pagamento será resolvida, em definitivo, pelo
Tribunal.
As Partes arcarão, de mútuo acordo, com os honorários das demais pessoas que cada
Parte considere que devam intervir no procedimento de arbitragem. Se as Partes não
estiverem de acordo quanto aos honorários de tais pessoas, caberá ao Tribunal impor
uma decisão.
Notificações
Toda comunicação relativa à arbitragem ou ao laudo arbitral será realizada, por
escrito e com recibo de notificação assinado pela outra Parte, na forma prevista no
presente Contrato. As Partes renunciam a qualquer outra forma de notificação.

CLÁUSULA 30.- JURISDIÇÃO COMPETENTE
As Partes elegem como jurisdição competente, para dirimir dúvidas e eventuais controvérsias
que não possam ser submetidas à arbitragem, a de Brasília, na República Federativa do Brasil.

CLÁUSULA 31.- REPRESENTANTES AUTORIZADOS
O Mutuário enviará à CAF, o mais breve possível, a lista de nomes e assinaturas das pessoas
que o representarão nas diversas situações relativas ao Contrato de Empréstimo, certificada
pela pessoa devidamente autorizada para esse fim, e encaminhada de acordo com o
procedimento estabelecido na cláusula das Condições Particulares do Contrato de
Empréstimo intitulada "Comunicações".
O Mutuário comunicará à CAF toda mudança nos nomes dos representantes autorizados.

t
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Enquanto a CAF não receber a referida lista de nomes e assinaturas, entender-se-á que
somente representará o Mutuário perante a CAF o representante que assine o presente
Contrato de Empréstimo.
CLÁUSULA 32.- DATA DO CONTRATO

A data de entrada em vigência do Contrato de Empréstimo será a d
estabelecida na parte final das Condições Particulares de Contratação .

da assinatura,

.
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ANEXOB
PROGRAMÁ DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE SOBRALPRODESOL

A. Objetivo do Programa
Melhorar a qualidade dos serviços públicos 12.or meio de investimentos em saneamento
básico e ambiental, gestão socioambientnl e requalificação da infraestrutura urbana do
Município.
B. Descrição do Programa
O Programa prevê: (i) ampliação e requalificação dos sistemas de esgotamento sanilário
e de abastecimento de água; (ii) melhoria do sistema de coleta de resíduos sólidos; (iii)
requalificação e ampliação de equipamentos públicos e da infraestrutura urbana; (iv)
recuperação e revitalização de áreas degradadas; e (v) melhoria da segurança cidadã.

C. Componentes do Programa
O Programa está estruturado em sete componentes:

Componente 1. Saneamento ambiental. Compreende:
(i) Ampliação da rede de esgotos do Município, construção e recuperação de Estações
de Trn1amen10 de Esgoto (ETEs) e de Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs).
(ii) Ampliação e requalificação do sistema de abastecimento de água.
(iii) Melhoria da gestão de resíduos sólidos e implaritação de sistema de coleta seletiva,
incluindo a c1quisição de bens e equipamentos.
(iv) Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana, atuaJização do Plano Municipal
de Saneamento Básico, elaboração de estudo orientado à reorganização do Serviço
Amônomo de Água e Esgoto de Sobral, elaboração do plano de controle de perdas
do sistema de distribuição de água e do cadastro da rede, e elaboração e atualização
de estudos e projetos de engenharia.
Componente 2. Gestão ambiental, Compreende:
(i) Requalificação das áreas urbanas, incluindo intervenções em 3 parques urbanos e em
aproximadamente 15 praças públicas. Elaboração do plano de gestão de unidade de
conservação ambiental, estudos ambientais e de mudança climática, implantação do
plano de eficiência energética e implementação do plano de arboriznção.
(ii) Recuperação das áreas degradadas nas margens do rio Acaraú e instalação de jardins
filtrantes, em área urbana.
(iii) Capacitação em educação ambiental.
Componente 3. Mobilidade urbana. Compreende:
(i) Promoção da acessibilidade medianlc a melhoria de aproximadamente 4.000 m2 de
calçadas.
(ii) Pavimentação de cerca de 6 km de vias urbanas.
(ili) Ampliação de aproximadamente 12 km de infraestrutura cicloviária.
Componente 4. Infraestrutura Social. Compreende:
(i) Construção dé 2 núcleos de fonnação esportiva e aquisição de equipamentos.
(ii) Construção do Centro de Saúde da Família do residencial Nova Caiçara e reforma
da unidade de saúde do bairro Sinhá Sabóia.
Componente S. Fortalecimento Institucional. Compreende: (i) capacitação dos agentes
rança da população; e (ii) aquisição de equipamentos de proteção e

/
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Componente 6, Gestão do Programa. Compreende:
(i) supervisão técnica e ambiental de obras; (ii) auditoria externa do Programa; e (iii)
apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).
Componente 7 - Outros Gastos.
D. Orçamento do Programa

Quadro de usos e fontes do Programa (llS$)
Componentes
1. Saneamento ambiental
2. Gestão runbienlal

Custos~((JS$)
5.632.015

44.645.151

6.023.454

4.169.273
l.300.000 ,

I0.192.727

1.923.4IO

713.712

2.637.122

o

400.000

400.000

2.565.000

285.000

2.850.000

2.000.000

200.000

2.200.000

430.000

70.000

500.000

135.000

15.000

150.000

475.000

475.000

425.000
50.000

o
o
o

50.000.00Õ

12.S00.000

62.SOO~OOO

-

o

5. ForlDlecimento Institucional
6. Gestão do Programa
6.1. Supervisão técnica e-ãmbiental de
obras
6.2. Apoio à Unidnde de
. Gerenciamento do Programa • UGP
6.3. Auditoria externa
7. Outros Gastos
7 .1. Comissão de financiami,:nto
7.2. Custos de avaliação e estruturação
-

Total

Total

39.013.136

3. Mobilidade urbana
4. Infraestrutura social

A"pone 1.oca1

CAF

1.300.000

425.000
50.000

E. Unidade de Gerenciamento do Programa
O Mutuário, por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa-UGP vinculada à
Sccretllfia Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), será responsável pela
coordenação geral do Programa, bem como por todos os aspectos relacionndos à execução
e administração do Contrato de Empréstimo. A UGP poderá contar com apoio de
consultores externos,

Manual Operacional do Programa (MOP). A UGP contará com um Manual
Operacional do Programa (MOP), confonne assinalado nas Condições Particulares de
Contratação, que definirá o marco conceituai e operacional do Programa, estabelecendo
ns regras, mecanismos e procedimentos para orientar a execução, o controle e a

supmi,ão. ~

r
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ANEXO "C"
CONTRATO DE GARANTIA

Entre a República Federativa do Brasil, doravante denominada "Garantidor", representada nes~e
ato pelo(a) Senhor(a) [•], devidamente autorizado(a), e a Corporação Andina de Fomento,
doravante denominada CAF, representada neste ato por seu Diretor Representante no Brasil,
Senhor Jaime Manuel Holguín Torres, devidamente autorizado, levando em conta que, de
acordo com o Contrato de Empréstimo celebrado na cidade de[•], nesta mesma data, entre CAF
e o Município de Sobral, República Federativa do Brasil, doravante denominado ''Mutuário",
em que a CAF concordou em emprestar ao Mutuário US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
Dólares) para o financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Socioarribiental de
Sobral - PRODESOL, sempre que o Garantidor se responsabilize de forma solidária pelas
obrigações de pagamento do serviço da dívida do Mutuário estipuladas no Contrato de
Empréstimo, as partes contratantes concordam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
a.

O Garantidor se constitui devedor solidário de todas as obrigações de pagamento do
serviço da dívida contraída pelo Mutuário no referido Contrato de Empréstimo, que o
Garantidor declara conhecer e aceitar todo o seu conteúdo.
·

b.

As obrigações de pagamento do Garantidor, de ~cardo com o Contrato de Empréstimo,
têm e terão a mesma prioridade de pagamento que as demais dívidas externas que o
Garantidor tenha com os Organismos Financeiros Internacionais Multilaterais dos quais
faça parte, decorrentes de contratos de empréstimo.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O Garantidor se obriga a:
a.

b.

Informar o mais breve possível à CAF sobre qualquer ocorrência que, no âmbito de sua
competência, dificulte ou impeça o alcance dos objetivos do empréstimo ou o
cumprimento das obrigações do Mutuário.
Informar o mais breve possível à CAF quando, na condição de devedor solidário, vier a
realizar os pagamentos correspondentes ao serviço do empréstimo.

CLÁUS!.JLA TERCEIRA:
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•

No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela de principal ou juros por parte do Mutuário,
a CAF informará imediatamente ao Garantidor, por intermédio da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, com cópia para a Secretaria do Tesouro Nacional, e dará as devidas
instruções, a fim de que se realize o pagamento da quantia devida no prazo máximo de 30 (trinta)
dias contados a partir da referida comunicação.
A responsabilidade do Garantidor somente se extinguirá pelo cumprimento das obrigações de
pagamento do serviço da dívida contraída pelo Mutuário, não podendo eximir-se de sua
responsabilidade, ainda que a CAF tenha concedido prorrogações ou concessões ao J\1utuário,
desde que as referidas prorrogações tenham sido autorizadas pelo Garantidor, ou tenha se
omitido ou retardado o exercício de suas ações contra o Mutuário.
CLÁUSULA QUARTA:

O Garantidor se compromete a pagar todas as obrigações financeiras decorrentes do Contrato
de Empréstimo sem dedução nem restrição alguma, livres de todo imposto, taxa, direito ou
encargo previstos nas leis vigentes na República Federativa do Brasil.

CLÁUSULA QUINTA:

O atraso no exercício dos direitos da CAF estabelecidos neste Contrato, ou sua omissão, não
poderão ser interpretados como uma renúncia a tais direitos, nem como uma aceitação das
circunstâncias que não lhe teriam permitido exercer tais direitos.
CLÁUSULA SEXTA:

Toda controvérsia que surja entre as Partes, decorrente da interpretação ou aplicação deste
Contrato e que não se solucione por acordo entre elas, deverá ser submetida à decisão do
Tribunal Arbitral, como estabelecido na Cláusula 29 do Anexo "A" do Contrato de Empréstimo.
Se a controvérsia afetar tanto o Mutuário quanto o Garantidor, ambos deverão atuar
conjuntamente designando um mesmo árbitro. Para os efeitos da 11rbitragem, no que diz respeito
às obrigações financeiras, toda referência que se fizer ao Mutuário no processo e na decisão do
Tribunal Arbitral se entenderá aplicável ao Garantidor.
CLÁUSULA SÉTIMA:

A CAF, mediante prévia solicitação por escrito do Garantidor, informará a respeito dos
montantes desembolsados ou não desembolsados do empréstimo.

CLÁUSULAOITAVA:
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Todo aviso, solicitação ou comunicação entre as Partes, decorrente'do presente Contrato, deverá
efetúar-se por escrito, sem exceção alguma, e será considerado efetuado ou enviado por uma
das Partes à outra quando entregue por qua)quer meio usual de comunicação, exceto o que for
re1ativo à arbitragem que deverá ocorrer mediante recibo de notificação, para os respectivos
endereços a seguir:

Ao Garantidor

Endereço:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Gera] da Fazenda Nacional
Esplanada dos Ministérios,
Bloco P, 8° andar, sala 803
CEP 70048-900 Brasília, Distrito Federal, Brasil
Tel No.+ 55 {61) 3412.2842
1
E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br

Com cópia para a Secretaria do Tesouro Nacional, em caso de atraso no pagamento de qualquer
quantia devida pelo Mutuário:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública
Esplanada dos Ministérios - Bloco P - Ed. Anexo - Ala A
I º Andar, Sala 12 l
Brasília - DF- Brasil
CEP 70048-900.
Tel No.+ 55 (61) 3412.3518
E-mail: codi v.df.stn@tesouro.gov .br

ÀCAF
Endereço:

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO
SAF Sul, Quadra 02, Lote 04
Edifício Via Esplanada - sala 404
CEP: 70070-600
Tel.: + 55 (61) 2191.8600 ~

IJ ,
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Em comum acordo, a CAF e o Garantidor, atuando cada um por meio de seus representantes
autorizadost firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, no idioma
português (Brasil), na cidade de [•], no dia (•] de [•] de 20 I [•].

p.CAF

Jaime Manuel Holguín Torres
Diretor Representante da CAF

p. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

[•]

Procurador(a) da Fazenda Nacional
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Panorama Geral do Resultado do Governo Central
Tabela 1.1- Resultado Primário do Governo Central - Brasil - 2017/2018

Discriminação
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1. Receita Total
li. Transf. por Repartição de Receita
Ili. Receita Líquida Total (1 -11)
IV. Despesa Total
V. Fundo Soberano do Brasil - FSB
VI. Resultado Primário do Gov. Central (Ili
- IV+ V)

Tesouro Nacional e Banco Central
Previdência Social (RGPS}
VII. Resultado Primário/PIB
Memorando:
Resultado do Tesouro Nacional
Resultado do Banco Central
Resultado da Previdência Social

....

a preços correntes
Agosto

Jan-Ago

R$ Milhões

Variação (2018/2017)

·....

..

, ..

V~riação (2018/2017}

R$ Milhões
2017

882.460,9

971.882,6

89.421,6

10,1%

6,6% 109.667,9

154.094,8

171.802,1

17.707,3

11,5%

7,9%

18.105,6

2018

'

..

..

.

114.894,0

5.226,1

4,8%

0,5%

22.434,5

4.328,9

23,9%

18,9%

728.366,2

800.080,5

71.714,3

9,8%

6,3%

91.562,3

92.459,5

897,2

1,0%

-3,1%

815.110,4

862.658,4

47.548,0

5,8%

2,4% 101.673,3

112.192,8

10.519,6

10,3%

5,9%

0,0

4.021,0

4.021,0

0,0

0,0

0,0

-86.744,2

-58.557,0

28.187,3

-32,5%

-35,2% -10.111,0

-19.733,4

-9.622,4

95,2%

87,3%

26.528,4

64.828,7

38.300,3

144,4%

136,6%

6.777,6

-1.716,2

-8.493,8

-113.272,6

-1 23.385,7

-10.113,1

8,9%

5,4% -16.888,6

-18.017,2

-1.128,6

-2,0%

-1,3%

27.080,4

65 .277,7

38.197,3

141,1%

133,4%

6.863,9

-1.749,5

-8.613,4

-552,1

-449,0

103,1

-18,7%

-21,1%

-86,3

33,3

119,6

-113.272,6

-123.385, 7

-10.113,1

8,9%

5,4% -16.888,6

-18.017,2

-1.128,6

2,6%
6,7%

2,4%

6,7%

2,4%

Em agosto de 2018, o resu ltado primário do Governo Central, a preços correntes, foi deficitário em R$ 19, 7 bilhões contra déficit de 10,1 bilhões em agosto de
2017. Em termos rea is, a receita líquida apresentou redução de 3,1% enquanto a despesa total apresentou elevação de 5,9%. A redução da receita líquida foi
condicionada pelo crescimento das transferências por repartição de receita (18,9% em termos reais) enquanto a elevação das despesas foi determinada
principalmente pelo crescimento das despesas discricionárias e pelos gastos de financiamento eleitoral.

Comparativamente ao acumulado até agosto de 2017, a preços correntes, o resultado do Governo Central passou de déficit de R$ 86,7 bilhões em 2017 para
déficit de 58,6 bilhões em 2018. Em termos reais a receita líquida apresentou elevação de 6,3% enquanto a despesa cresceu 2,4%. A elevação da receita é
derivada de alteração na legislação do PIS/Cofins, do recol himento do PRT/PERT e da melhora dos principais indicadores macroeconômicos que influenciam a
arrecadação. Há ainda o efeito positivo em R$ 4,0 bilhões relativo ao resgate de cotas do FFIE .
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Resultado Acumulado no Ano em Relação ao Ano Anterior
Visão Geral
Tabela 1.2 - Resultado Primário do Governo Central- Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- IPCA

Discriminação
1. Receita Total

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

1.1 Receita Administrada pela RFB

Jan-Ago
2017
2018

Variação
Diferença % Real

924.372,4

985.023,0

60.650,7

6,6%

572.929,7

614.972,8

42.043,1

7,3%
-33,1%

-18,2

-12,2

6,0

1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS

245.775,2

247.109,6

1.334,4

0,5%

1.4 Receitas Não Administradas pela RFB

105.685,7

122.952,8

17.267,1

16,3%

1.2 Incentivos Fiscais

li. Transferências por Repartição de Receita

161.394,0

174.068,0

12.674,0

7,9%

Ili. Receita Líquida Total (1-11)

762.978,4

810.955,0

47.976,7

6,3%

IV. Despesa Total

853.576,3

873.775,9

20.199,6

2,4%

364.371,1

372.096,2

7.725,1

2,1%

IV.1 Beneficias Previdenciários
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

194.708,2

196.856,7

2.148,5

1,1%

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias

137.369,7

132.792,4

-4.577,4

-3,3%

IV.4 Despesas Discricionárias - Todos os Poderes

157.127,3

172.030,6

14.903,3

9,5%

~90.598,0

4.074;8
-58.746,1

31.851,9

-35,2%

27.998,0

66.240,6

38.242,6

136,6%

-118.595;9

-124.986,6

-6.390,7

5,4%

28.575,7

66.696,4

38.120,7

133,4%

-577, 7

-455,9

121,9

-21,1%

-118.595,9

-124.986,6

-6.390,7

5,4%

V. Fundo Soberano do Brasil - FSB
VI. Resultado Primário do Gov. Central {Ili - IV+ V)
Tesouro Nacional e Banco Central
Previdência Social (RGPS)
Memorando:
Resultado do Tesouro Nacional
Resultado do Banco Central
Resultado da Previdência Social (RGPS)

A preços de agosto de 2018, comparativamente a
2017, houve melhora de RS 31,9 bilhões no resultado
primário acumulado do Governo Central, que passou
de déficit de R$ 90,6 bilhões em 2017 para déficit de
R$ 58, 7 bilhões em 2018. Essa melhora decorreu
principalmente do crescimento da receita líquida
(6,3%) em taxa superior à elevação da despesa total
(2,4%).
Sobre o aumento da receita, destaca-se :
•

elevação da arrecadação do PIS/Cofins
ocasionada em grande medida pelo aumento
das alíquotas sobre combustíveis (Decreto
9.101/17);

•

desempenho da arrecadação associada aos
programas de Parcelamentos da Dívida Ativa,
PERT e PRT; e

•

a melhora da atividade econômica e dos
indicadores
macroeconômicos
que
influenciam a arrecadação.

Por seu turno, a despesa primária segue pressionada
pe la elevação de benefícios previdenciários e de
despesa de pessoal. Houve elevação também em
despesas discricionárias.
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Receitas do Governo Central
Tabela 1.3 - Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de a go/2018· IPCA

Discriminação
1. Receita Total

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

1.1 Receita Administrada pela RFB
Imposto de Importação
IPI
Imposto de Renda
IOF
COFINS
Pl5/PASEP
CSLL
CPMF
CIDE Combustíveis
Outras
1.2 Incentivos Fiscais
1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS
Urbana
Rural
1.4 Receitas Não Administradas pela RFB
Concessões e Permissões
Dividendos e Participações
Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
CotaParte de Compensações Financeiras
Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
Contribuição do Salário Educação
Complemento para o FGTS (LC nº 110/01)
Operações com Ativos
Demais Receitas

Jan-Ago

2017

2018

Variação
Diferença % Real

924.372,4

985.023,0

60.650,7

6,6%

572.929,7

614.972,8

42.043,1

7,3%

21.630,1

27.315,3

5.685,2

26,3%

30.145,0

36.764,0

6.619,0

22,0%

245.232,7

248.322,1

3.089,4

1,3%

23.930,2

24.296,2

366,1

1,5%

142.454,4

166.526,2

24.071,9

16,9%

38.443,3

44.118,1

5.674,8

14,8%

52.121,7

56.423,7

4.301,9

0,0

0,0

0,0

4.021,3

3.035,2

-986,0

8,3%
-24,5%

14.951,1

8.172,0

-6.779,2

-45,3%

-18,2

-12,2

6,0

-33,1%

245.775,2

247.109,6

1.334,4

0,5%

239.664,3

240.319,4

655,1

0,3%

6.110,8

6.790,2

679,4

11,1%

105.685,7

122.952,8

17.267,1

16,3%

5.000,1

10.267,8

5.267,8

105,4%

4.856,5

6.352,5

1.495,9

30,8%

8.794,8

8.629,4

-165,4

-1,9%

26.051, 1

39.738,0

13.686,9

52,5%

9.491,9

10.041,4

549,5

5,8%

14.345,7

14.246,2

-99,6

-0,7%

3.222,2

3.455,4

233,3

7,2%

731,5

748,6

17,1

2,3%

33.191,8

29.473,5

-3.718,2

-11,2%

A receita total do Governo Central apresentou
elevação real de R$ 60,7 bilhões (6,6%) em relação ao
acumulado até agosto de 2017. Esse comportamento
deveu-se à elevação de R$ 42,0 bilhões (7,3%) nas
rece itas adm inistradas pe la RFB juntament e com o
aumento de R$ 17,3 bilhões (16,3%) nas rece itas não
administradas pela RFB e o acréscimo de R$ 1,3 bilhão
(0,5%) na arrecadação líquida pa ra o RGPS.
Ressa lte-se que nas receitas admin istradas pe la RFB
houve reclass ificação de resíduo do estoque de
pa rcelamentos especiais não reclassificados em
novembro de 2017 (ver re latórios de nov/2017 e
Esta reclassificação, apesa r de não
dez/2017).
impactar o tota l da receita administrada, influencia sua
composição, majorando, principalment e, imposto de
renda , Cofins, PIS/PASEP e CS LL e minorando outras
rece itas administradas.
Ademais desse efeito, os principais fatores de variação
da rece ita adm inistrada pela RFB foram:

•

aument o de R$ 24,1 bilhões (16,9%) na Cofin s e
R$ 5,7 bilhões (14,8%) no PIS/Pasep decorrente do
ef eito combinado no reajuste de alíquot as do
PIS/Cofins

sobre

os

combustíveis

(Decreto

9.101/17), aumento do volume de venda de bens
(aument o real de 5,62% - PMC-IBGE);
•

elevação de

R$

6,6

bilhões

(22,0%)

no

IPI

influenciado principalmente pelo crescimento de
2,76% na produção industrial de dezembro de

2017 a j ulho de 2018 em comparação à produção de dezembro de 2016 a julho de 2017;
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aumento de R$ 5,7 bilhões {26,3%) no Imposto de Importação derivada, principalmente, da elevação de 9,5% da taxa média de câmbio, redução na alíquota
média efetiva e aumento de 25,7% no valor em dólares das importações;
elevação de R$ 4,3 bi lhões (8,3%) na CSLL condicionada pelo incremento na arrecadação referente à estimativa mensal relativa a empresas não financeiras;
e

•

aumento de R$ 3,1 bilhões (1,3%) no Imposto de Renda, sendo esta determinada pelo aumento na arrecadação de IRPJ (R$ 2,7 bilhões).

Tabela 1.4 - Dividendos Pagos à União - Brasil Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

2017/2018
R$ milhões - a preços de ogo/2018- IPCA

Discriminação

Jan-Ago

2018

2017

Banco do Brasil

855,9

1.306,1

BNB

105,5

79,4

3.574,4

1.522,6

Caixa

0,0

2.846,5

Correios

0,0

0,0

Eletrobrás

0,0

0,0

BNDES

IRB
Petrobras
Demais

Total

Destaque-se ainda que, para o período, houve elevação de R$ 7,8 bilhões relativa ao Programa
de Regularização Tributária - PERT, instituído por meio da Lei 13.496/17, cujo efeito está
distribuído em diferentes rubricas de arrecadação (Imposto de Renda, IPI, COFINS e CSLL), PRT
e demais parcelamentos da Dívida Ativa .

55,1

61,0

0,0

376,9

265,6

160,0

4.856,5

6.352,5

As receitas não administradas pela RFB cresceram R$ 16,8 bilhões (19,0%) quando comparadas
ao mesmo período de 2017. Essa elevação é explicada, principalmente por:

•

elevação de R$ 13,7 bilhões (52,5%) em Cota-Parte de Compensações Financeiras devido
principalmente a desvalorização cambial e a elevação no preço internacional do petróleo;

•

aumento de R$ 5,3 bi lhões (105,4%} nas receitas de concessões e permissões por conta
do pagamento em agosto de 2018 de R$ 7,0 bilhões referentes a 15!! rodada de concessão
de petróleo e gás.

e

Fonte: Tesouro Nacional
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Transferências do Tesouro Nacional
Tabela 1.5 - Transferências por Repartição de Receita - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- IPCA

Discriminação

Jan-Ago
2017

2018

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

li. Transferências or ReRartição de Receita
.:;,;,;;.;::..--JL.::..=..:.:.::..::....~,L...::..:......:.;:..::.
11.1 FPM / FPE / IPI-EE
129.393,9 134.858,6
5.609,6
11.2 Fundos Constitucionais
5.515,6
Repasse Total
8.303,2
8.664,8
-3 .149,2
Superávit dos Fundos
-2.693,5
11.3 Contribuição do Salário Educação
8.586,4
8.566,2
23.604,8
16.114,4
11.4 Compensações Financeiras
1.315,6
11.5 CIDE - Combustíveis
1.186,8
336,0
374,1
11.6 Demais

Variação
Diferença % Real
7,9%
12.674,0
5.464,7
4,2%
-94,0
-1,7%
361,6
4,4%
-455,7
16,9%
-20,2
-0,2%
7.490,4
46,5%
-128,8
-9,8%
-38,1 -10,2%

As transf erências por repa rtição de receita apresentaram, em
seu conjunto, el evação de R$ 12,7 bilhões (7,9%) em relação
ao acumulado até agosto de 2017, passando de R$ 161,4
bi lhões em 2017 para 174,1 bilhões em 2018. As principais
variações no período foram:
•

elevação de R$ 5,5 bilhões (4,2%) nas Transferências de
FPM/FPE/IP I-EE,

reflexo

do

aum ent o

dos

tributos

compart il hados (IR e IPI); e
•

acréscimo de R$ 7,5 bilhões (46,5%) nas Compensações
Financei ras, pelos fat ores explicados anteriormente sobre
o

desempenho

das

receitas

de

Cota

Parte

e

Compensações Financeiras.
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Despesas do Governo Central
Tabela 1.6 -Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- IPCA

Discriminação

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

IV.1 Benefícios Previdenciários
IV.1.1 Benefícios Previdenciários - Urbano
IV.1.2 Benefícios Previdenciários - Rural
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
Abono e Seguro Desemprego
Benefícios Prest. Continuada LOAS/RMV
Complemento do FGTS (LC nº 110/01)
Créditos Extraordinários (exceto PAC)
Desoneração MP 540/11, 563/12 e 582/12
FUNDES (Complem. União)
Financiamento de Campanha Eleitoral
Sentenças Judiciais e Precatórios
Subsídios, Subvenções e Proagro
FIES
Demais
IV.4 Despesas Discricionárias - Todos os Poderes
Discricionárias Executivo
PAC
d/q MCMV
Emissões de TOA

Jan-Ago
2017
2018
364.371,1
284.240,3
80.130,8
194.708,2
137.369,7
39.020,4
37.411,7
3.222,2
555,0
10.793,8
10.008,4

372.096,2
291.964,9
80.131,3
196.856,7
132.792,4
37.530,7
37.822,6
3.450,0
267,6
9.822,8
10.115,4

0,0

1.715,2

10.534,3
18.229,8
3.125,9
4.468,1

13.462,5
12.440,8
2.057,8
4.106,9
172.030,6
163.956,3
13.910,3

157.127,3
149.710,8
14.799,4
1.958,7
31,0

1.793,7
25,5

Variação
Diferença % Real
2,4%
20.199,6
2,1%
7.725,1
7.724,6
2,7%
0,6
0,0%
2.148,5
1,1%
-3,3%
-4.577,4
-3,8%
-1.489,7
410,9
1,1%
7,1%
227,8
-287,3 -51,8%
-9,0%
-971,0
106,9
1,1%
1.715,2
27,8%
2.928,2
-5.789,0 -31,8%
-1.068,1 -34,2%
-361,2
-8,1%
14.903,3
9,5%
9,5%
14.245,5
-889,1
-6,0%
-165,0
-8,4%
-5,5 -17,7%

0,0

146,9

146,9

134.880,4
7.416,5

149.873,6
8.074,3

14.993,2
657,8

11,1%
8,9%

Outras Despesas de Custeio e Capital*

199.245,9

216.496,5

17.250,7

Outras Desoesas de Custeio

175.418.0

187.775.7

12.357.6

8,7%
7.0%

Doações e Convênios
Demais
Discricionárias LEJU/MPU

A despesa total do Governo Central no acumu lado
até agosto de 2018 atingiu R$ 873,8 bi lhões, 2,4%
acima do observado no mesmo período de 2017,
quando as despesas totalizaram R$ 853,6 bilhões.
Essa variação se deve ao efeito combinado dos
seguintes fatores:
•

elevação

em

R$

7,7

bilhões

(2,1%)

em

Benefícios Previdenciários;
•

aumento de R$ 2,1 bilhões (1,1%) em Pessoal e
Encargos Sociais;

•

incremento em R$ 14,9 bilhões (9,5%) em
Despesas Discricionárias; e

•

redução

R$ 4,6

bilhões Outras Despesas

Obrigatórias (3,3%}.

A redução em Subsídios, Subvenções e Proagro (R$
5,8 bilhões), que é resultado do processo de
racionalização nos gastos com subsídios e a
diminuição em Abono e Seguro Desemprego (R$ 1,8
bilhões) foram parcialmente compensadas pela
elevação de Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
(R$ 2,9 bilhões).

Memorando:

,. Corresponde à despeso total, excluindo-se pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios e subvenções económicas, LOAS/RMV, auxílio à COE,
despesa com fabricação de cédulas e moedas e FIES.
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Tabela 1. 7 - Demais Despesas Discricionárias dos Órgãos do Executivo - Brasil -

2017/2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- /PCA

Jan-Ago

Discriminação
Total

2017

Variação

2018

Diferença % Real

134.880,4 149.873,6

14.993,2

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

Ministério da Saúde

66.397,6

72.704,0

6.306,4

9,5%

Ministério da Educação

19.438,8

19.215,5

-223,3

-1,1%

Ministério do Desenvolvimento Social

22.595,5

23.197,2

601,7

2,7%

8.011,1

10.571,4

2.560,3

32,0%

Ministério da Defesa
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação
Demais órgãos do Executivo

2.472,0

2.308,6

-163,4

-6,6%

15.965,5

21.877,0

5.911,5

37,0%

RP Cancelados

O montante de restos a pagar (RP) pagos (excetuados os RP financeiros) até agosto de
2018 correspondeu a R$ 69,9 mi lhões, contra R$ 62,4 milhões no mesmo período do
ano anterior

RP Pagos
• RPapagar
4,8

As Despesas Discricionárias - Todos os Poderes apresentaram
R$
14,9
bilhões
(11,1%)
explicada,
elevação
de
principa lmente pelas discricionárias do poder executivo que
respondem pelas despesas de custeio dos ministérios e
emendas parlamentares impositivas.

7,9

62A

Jan-Ago/17

Jan-Ago/18
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Tabela 1.8 - Subsídios e Subvenções Econômicas - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- IPCA

Variação

Jan-Ago
Discriminação

2017
9.171,9

2018
6.692,6

Diferença
-2.479,3

% Real
-27,0%

Equalização de custeio agropecuário

2.097,9

1.112,1

-985,9

-47,0%

Equalização de invest. rural e agroindustrial

2.278,3

1.590,2

-688,1

-30,2%

-55,3

314,5

369,7

4.208,6

2.854,7

-1.353,9

-32,2%

127,4

458,9

331,4

260,1%

48,3

28,4

-19,9

-41,2%

0,0

0,0

0,0

Agricultura

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

Política de preços agrícolas
Pronaf
Programa especial de saneamento de ativos {PESA)
Álcool
Cacau
Securitização da dívida agrícola (LEI 9.138/1995)

0,0

0,0

0,0

Fundo da terra/ INCRA

-1,8

197,7

199,5

Funcafé

63,6

56,7

-6,9

-10,9%

Revitaliza

17,1

-7,8

-45,5%

387,7

9,3
70,2

-317,5

9.057,9

5.748,2

-3.309,7

376,7

273,3

-103,4

-81,9%
-36,5%
-27,4%

0,0

0,0

0,0

8.294,9

5.074,9

-3.220,0

Operações de Microcredito Produtivo Orientado (EQMPO)

0,0

0,0

0,0

Operações de créd. dest. a Pessoas com deficiência (EQPCD)

6,6

6,7

0,1

Fundo nacional de desenvolvimento (FND)

0,0

0,0

0,0

Proagro
Outros

Proex
Programa de subsídio à habitação de interesse social (PSH)
Programa de Sustentação ao Investimento - PSI

462,3

449,2

-13,1

Capitalização à Emgea
Subv. Pare. à Rem. por Cessão de Energia Elétrica de ltaipu

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Subvenções Econômicas

0,0

0,0

0,0

49,6

44,3

-5,2

0,0

0,0

0,0

Fundo Setorial Audiovisual (FSA)

Equalização dos Fundos FDA/FDNE/FDCO
Sudene
Receitas de Recuperação de Subvenções
PNAFE
PRODECER
Total

-38,8%
1,6%
-2,8%

-10,6%

-6,0

-43,0

-37,0

614,9%

-126,1

-57,2

69,0

-54,7%

0,0

0,0

0,0

18.229,8

12.440,8

-5.789,0

-31,8%
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Previdência Social
Tabela 1.9 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2017 /2018

Discriminação

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

ARRECADA ÃO LÍQUIDA
Arrecadação Bruta
Contribuição Previdenciária
Simples/Nacional/PAES
REFIS
Depósitos Judicia is
Compensação RGPS
(-) Restituição/Devolução
(-) Transferências a Terceiros
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
RESULTADO PRIMARIO

R$ milhões - 0 preços de ogo/2 0lB- /PCA
Jan-Ago
Variação

2017
245.775 2
274.835,5
236.683,3
25 .944,5
112,4
1.301,5
10.793,8
-795,0
-28.265,3
364.3711
-118.595,9

2018
247.109,6
275.888,2
237.853,1
26.981,7
83,8
1.146,8
9.822,8
-626,7
-28.152,0
372.096,2
-124.986 6

Diferença

1.334,4
1.052,7
1.169,8
1.037, 1
-28,5
-154,7
-971,0
168,3
113,4

% Real
0,5%
0,4%
0,5%
4,0%
-25,4%
-11,9%
-9,0%
-21,2%

Comparando os valores acumulados até agosto de 2018 com o mesmo
período de 2017, o déficit da Previdência aumentou de R$ 118,6
bilhões para R$ 125 bilhões (5,4%} a preços de agosto de 2018. Esta
variação resulta do efeito conjugado dos seguintes fatores :
•

aumento de RS 7,7 bi lhões (2,1%) nos pagamentos de benefícios
previdenciários, devido à elevação de 584,2 mil (2,0%) no número
de ben efícios emitidos, compensado parcialmente pela redução
do valor médio real dos benefícios pagos pela Previdência em R$

14,01 (1,0%}; e

•

elevação real de R$ 1,3 bilhão {0,5%) na arrecadação líquida .

Tabela 1.10 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2017 /2018
R$ Milhões - A preços de nov/16 (IPCA)
R$ milhões - a preços de ago/2018- IPCA
Discriminação
CONTRIBUl<;AO
Urbano
Rural
BENEFÍCIOS
Urbano
Rural
RESULTADO PRIMÁRIO
Urbano
Rural

Jan-Ago

2017
245.775,2
239.664,3
6.110,8
364.371,1
284.240,3
80.130,8
-118.595,9
-44.576,0
-74.019,9

2018

247.109 6
240.319,4
6.790,2
372.096,2
291.964,9
80.131,3
-124.986,6
-51.645,5
-73.341,1

Variação
Diferença % Real
1.334,4
0,5%
655,1
0,3%
679,4
11,1%
7.725,1
2,1%
7.724,6
2,7%
0,6
0,0%
-6.390 7
5,4%
-7.069,5
15,9%
678,8
-0,9%
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Resultado Mensal em Relação ao Mesmo Mês do Ano Anterior
Visão Geral
Tabela 2.1 - Resultado Primário do Governo Centra l - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- /PCA

Variação

Agosto
Discriminação
Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

1. Receita Total
1.1 Receita Adm inistrada pela RFB
1.2 Incentivos Fiscais
1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS
1.4 Receitas Não Administradas pela RFB
li. Transferência por Repartição de Receita
111. Receita Líquida Total (1-11)
IV. Despesa Total
IV.1 Beneficios Previdenciários
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
IV.4 Despesas Discricionárias - Todos os Poderes
V. Fundo Soberano do Brasil - FSB 2
VI. Resultado Primário Governo Central (Ili - IV + V)
Tesouro Nacional e Banco Central
Previdência Social (RGPS)
Memorando:
Resultado do Tesouro Nacional
Resultado do Banco Central
Resultado da Previdência Social (RGPS)

'

2017

2018

Diferença

% Real
0,5%
0,6%

627,7
398,6
-10,5
-236,8

-0,8%

476,4
3.569,7
-2.942,1
6.256,4

2,8%
18,9%
-3,1%
5,9%
0,4%
4,4%

-17.596,7 -18.017,2

183,7
990,1
1.715,0
3.367,6
0,0
-9.198,5
-8.778,0
-420,4

-1.749,5

-8.901,2

33,3
-18.017,2

123,2
-420,4

11 4.266,3 114.894,0
65.386,7 65.785,3
-10,5
0,0
31.567,8 31.331,1
17.311,7 17.788,1
18.864,8 22.434,5
95.401,5 92.459,5
105.936,4 112.192,8
49.164,6 49.348,2
22.499,5 23.489,7
13.283,1 14.998,1
20.989,2 24.356,8
0,0
0,0
-10.534,9 -19.733,4
-1.716,2
7.061,8

7.151,7
-89,9
-17.596,7

12,9%
16,0%
87,3%
2,4%

A preços de agosto de 2018, o resultado primário
do Governo Centra l passou de um déficit de R$
10,5 bilhões em agosto de 2017 para um déficit
de R$ 19,7 bilhões no mesmo mês de 2018, o que
representou redução de R$ 9,2 bilhões (87,3%) .
Essa variação decorreu da redução da receita
líquida em R$ 2,9 bilhões (3,1%) somada à
elevação de R$ 6,3 bilhões (5,9%) da despesa
total.
Sobre a redução da receita líquida, destaque-se a
elevação de R$ 3,6 bilhões (18,9%) nas
t ransferências
por
repart ição de receita
resultantes do bom desempenho da arrecadação
de j ulho de 2018.
A elevação da despesa é explicada pelo efeito
combinado do crescimento dos gastos com
pessoal e encargos sociais em R$ 1,0 bilhão
(4,4%), das outras despesas obrigatórias em R$
1, 7 bilhão (12,9%) e das despesas discricionárias t odos os poderes em R$ 3,4 bil hões (16,0%).

2,4%
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Receitas do Governo Central
Tabela 2.2 - Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- IPCA

Discriminação

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

1. Receita Total
1.1 Receita Administrada pela RFB
Imposto de Importação
IPI
Imposto de Renda
IOF
COFINS
PIS/PASEP
CSLL
CPMF
CIDE Combustíveis
Outras
1.2 Incentivos Fiscais
1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS
Urbana
Rural
1.4 Receitas Não Administradas pela RFB
Concessões e Permissões
Dividendos e Participações
Contr. Plano de Seg. Social do Servidor
CotaParte de Compensações Financeiras
Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
Contribuição do Salário Educação
Complemento FGTS (LC nQ 110/01)
Operações com Ativos
Demais Receitas

Agosto
2017
65.386,7
3.121,4
3.912,0
22.639,9
2.921,2
19.069,4
5.034,4
4.641,2
0,0
536,6
3.510,7
0,0
31.567,8
30.679,2
888,6
17.311,7
1.907,4
350,3
1.095,6
1.625,9
1.156,0
1.649,5
465,1

Variação

2018

Diferença % Real

114.894 O

627,7

65.785,3
3.933,2
4.473,3
20.079,4
3.027,8
22.738,6
5.734,1
5.051,8
0,0

398,6
811,8
561,3
-2.560,5
106,6
3.669,2
699,7
410,6
0,0
-330,0
-2.970,1
-10,5
-236,8
-217,1
-19,7
476,4
5.272,8
262,2
-51,5

206,6
540,6
-10,5
31.331,1
30.462,2
868,9
17.788,1
7.180,2
612,5
1.044,1
2.752,9
1.226,5
1.601,1
424,7
84,4
2.861,8

1.127,0
70,4
-48,4
-40,4
1,0
-6.116,6

0,5%
0,6%
26,0%
14,3%
-11,3%

3,6%
19,2%
13,9%
8,8%

A receita tota l do governo central apresentou aumento rea l
de R$ 627,7 milhões (0,5%), passando de R$ 114,3 bilhões
em agosto de 2017 para R$ 114,9 bi lhões em agosto de
2018. Esse comportamento deveu-se ao aumento de R$
398,6 milhões (0,6%) na receita administrada pela RFB
juntamente com elevação e de R$ 476,4 milhões (2,8%) nas
receitas não administradas parcialmente compensados pela
redução de R$ 236,8 milhões (0,8%) na arrecadação líquida
para o RGPS. Os principais fatores de variação da receita
administrada pela RFB foram:
• elevação de R$ 3,7 bilhões (19,2%) na Cofins decorrente
do efeito combinado do aumento do volume de venda
de bens (aumento rea l de 3,00% no PMC-IBGE) e do
volume de serviços (aumento rea l de 3,70% PMS-IBGE)
com movimentos de compensação de créditos
tributários;

-61,5%
-84,6%
-0,8%

•

-0,7%
-2,2%
2,8%
276,4%
74,8%
-4,7%

redução de R$ 2,6 bilhões (11,3%) em Imposto de
Renda, influenciado pelo montante de restituições e
compensações; e

•

decréscimo de R$ 3,0 bilhões (84,6%) em outras receitas
administradas, explicado pela arrecadação em agosto
de 2017 de parcela referente à entrada nos programa-s
de parcelamento PRT/PERT e pela redução nominal de
10,74% na arrecadação de loterias.

69,3%
6,1%
-2,9%
-8,7%

A variação das receitas não administradas em R$ 5,8 bilhões

é explicada (i) pela elevação em Concessões e Permissões
(R$ 5,3 bilhões), devido aos recebimentos associados À 15ª
rodada de partilha de petróleo; (ii) pelo crescimento de
R$ 1,1 bil hão em Compensações Financeiras, explicado pela elevação na taxa de câmbio e no preço internacional do petróleo; (iii) parcialmente
compensados pela diminuição de R$ 6,1 bilhões em demais receitas, fruto do recebimento de R$ 6,0 bilhões em agosto/17 referente à devolução de
precatórios conforme lei 13.463, de 6 de julho de 2017.
83,4
8.978,4

1,2%
-68,1%
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Transferências do Tesouro Nacional
Tabela 2.3 -Transferências por Repartição de Receita - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- /PCA

Discriminação

Variação

Agosto

Diferença

% Real

2017

2018

18.864,8

22.434,5

3.569,7

14.140,3

14.813,7

673,4

4,8%

670,4

694,1

23,7

3,5%

Repasse Total

916,5

979,1

62,6

6,8%

Superávit dos Fundos

246,1

285,0

38,9

15,8%

li. Transferência por Repartição de Receita

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

11.1 FPM / FPE / IPI-EE
11.2 Fundos Constitucionais

11.3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CIDE - Combustíveis
11.6 Demais

18,9%

971,6

956,1

-15,5

-1,6%

3.050,3

5.953,4

2.903,1

95,2%

0,0

0,0

0,0

32,2

17,2

-15,0

As transferências por repartição de receita apresentaram
elevação de RS 3,6 bilhões (18,9%), passando de RS 18, 7
bilhões em agosto de 2017 para RS 22,4 bilhões no mesmo
mês de 2018. Esse resultado decorre principalmente do
crescimento de R$ 2,9 bilhões em Compensações
Financeiras, explicado pela elevação na arrecadação de
Cota-Parte em julho/18 ante j ulho/17 Vale destacar
também o crescimento das transferências relativas ao
FPM/ FPE / IPI-EE, explicada pela elevação dos tributos
compõem a base de repartição.

-46,6%
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Despesas do Governo Central
Tabela 2.4 - Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- IPCA

Discriminação

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

IV. Despesa Total
IV.1 Benefícios Previdenciários
Benefícios Previdenciários - Urbano
Benefícios Previdenciários - Rural
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

Agosto
2017

49.164,6
37.080,6
12.083,9
22.499,5
13.283,1
4.918,6
4.681,6
465,1
50,6

Variação

2018

49.348,2
37.424,4
11.923,8
23.489,7
14.998,1
5.196,5
4.718,0
424,7

Diferença % Real
5,9%
0,4%
0,9%
-1,3%
4,4%

1.014,7
1.149,0

60,6
919,9
963,9

343,7
-160,1
990,1
1.715,0
278,0
36,4
-40,4
10,0
-94,8
-185,1

Financiamento de Campanha Eleitoral

0,0

1.715,2

1.715,2

Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
Subsídios, Subvenções e Proagro
FIES
Demais

128,9
316,7
-49,2
607,2

132,3
370,6
-40,5

2,7%
17,0%
-17,7%
-11,6%

3.367,6
3.301,2
522,0
199,8
4,0
2.775,1
66,4

16,0%
16,5%
24,1%

226,3
5,5
17.838,7
978,6

536,7
24.356,8
23.311,8
2.688,5
426,1
9,5
20.613,8
1.045,0

3,5
53,9
8,7
-70,4

88,3%
73,7%
15,6%
6,8%

24.228,5
21.290,2
2.938,3

28.985,2
25.236,0
3.749,1

4.756,7
3.945,8
810,9

19,6%
18,5%
27,6%

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
Abono e Seguro Desemprego
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
Complemento do FGTS (LC nº 110/01)
Créditos Extraordinários (exceto PAC)
Desoneração MP 540/11, 563/12 e 582/12
FUNDEB (Complem. União)

IV.4 Despesas Discricionárias - Todos os Poderes
Discricionárias Executivo
PAC
d/q MCMV
Emissões de TDA
Demais
Discricionárias LEJU/MPU
Memorando:
Outras Despesas de Custeio e Capital *
Outras Despesas de Custeio
Outras Despesas de Capital

20.989,2
20.010,6
2.166,5

12,9%
5,7%
0,8%
-8,7%
19,8%
-9,3%
-16,1%

Em agosto de 2018, houve elevação de R$ 6,3 bilhões
(S,9%) na despesa total do governo central em relação
ao mesmo mês do ano anterior, passando de R$ 105,9
bi lhões para R$ 112,2 bilhões. Essa variação se deve,
principalmente à elevação de R$ 3,4 bilhões (16,0%)
em Despesas Discricionárias - Todos os Poderes,
nas
Despesas
Discricionárias
do
concentrada
Executivo.
As outras despesas obrigatórias cresceram R$ 1, 7
bilhão (12,9%) principalmente devido à despesa com
Financiamento de Campanha Eleitoral, que totalizou
R$ 1, 7 bilhão em agosto de 2018, sem contrapartida
em 2017.

* Corresponde à despesa total, excluindo-se pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios e subvenções econômicas,
LOAS/RMV, auxílio à COE, despesa com fabricação de cédulas e moedas e FIES.
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Tabela 2.5 - Demais Despesas Discricionárias dos Órgãos do Executivo - Brasil - 2017/2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- IPCA

Variação

Agosto

Discriminação

2017

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

17.838,7
8.596,2
2.373,8
3.297,9
1.139,9
307,1
2.123,9

Total
Ministério da Saúde
Ministério da Educação
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério da Defesa
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação
Demais órgãos do Executivo

2018

20,599,6
8.953,3
2.971,4
3.258,5
1.456,7
359,8
3.599,9

Diferença

357,2
597,7
-39,4
316,8
52,7
1.475,9

% Real
4,2%
25,2%
-1,2%
27,8%
17,2%
69,5%

Previdência Social
Tabela 2.6 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- fPCA
Discriminação

Arrecadação Bruta
Contribuição Previdenciária
Simples/Nacional/PAES
REFIS
Depósitos Judiciais
Compensação RGPS
(-) Restituição/Devolução
(-) Transferências a Terceiros
Benefícios Previdenciários
Resultado Primário

Agosto
2017

31.567 8
34.984,5
30.348,5
3.401,8
9,3
210,3
1.014,7
-175,2
-3.241,5
49.164,6
-17.596 7

2018

Variação
Diferença

31.33-1,1
34.603,1
30.039,9
3.406,8
227,5
9,0
919,9
-101,8

-236,8
-381,4
-308,6
5,0
218,3
-201,2
-94,8
73,3
71,2

-18.017 2

-420,4

183 7

% Real

-0,8%
-1,1%
-1,0%
0,1%

O resultado primário da Previdência Social passou de um déficit de
R$ 17,6 bilhões em agosto de 2017 para déficit de R$ 18 bilhões em
agosto de 2018, representando uma diferença de R$ de R$ 420,4
milhões. Essa variação é explicada pela redução de R$ 236,8 milhões
na arrecadação líquida e pela elevação de R$ 183,7 milhões (0,4%) nos
Benefícios Previdenciários, influenciada pelo crescimento de 434,4 mil
(1,5%) do número de benefícios emitidos e pela diminuição de
R$ 27,32 (1,4%) do valor médio dos benefícios.

-95,7%
-9,3%
-41,9%
-2,2%
04%
2,4%
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Resultado Mensal em Relação ao Mês Anterior
Visão Geral
Tabela 3.1- Resultado Primário do Governo Central - Brasil - 2018
Em agosto de 2018, o resultado pnmano do
Govern o Central foi deficitário em RS 19,7
bilhões, contra déficit de R$ 7,5 bilhões em julho
% Real
de 2018 a preços constant es de agosto. Houve
-9,0% redução da receita líquida em R$ 13,9 bilhões
-13,8% (13,1%),
resultado
principalmente
da
_ concentração sazonal em julho das receitas de
IRPJ, CSLL e Cota-Parte de Compensações
2,1% Financeira. Houve redução da despesa total em
-7,7% RS 1,7 bilhão (1,5%), decorrente principal men te
l2,8% de diminuições em subsídios e pessoal, que têm
uma execução mais concentrada no mês de
-13, 1%
j ulho.
-1,5%

R$ milhões • a preços de ago/2018- IPCA

Discriminação

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

1. Receita Total

2018
julho

Variação
agosto

Diferença

126.239,8

114.894,0

-11.345,8

76.273,4

65.785,3

-10.488,0

0,0

-10,5

-10,5

1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS

30.701,5

31.331,1

629,6

1.4 Receitas Não Admin istradas pela RFB

19.265,0

17.788,1

-1.476,9

li. Transferência por Repartição de Receita

19.883,6

22.434,5

2.550,9

Ili. Receita Líquida Total (1-11)

106.356,2

92.459,5

-13 .896,8

IV. Despesa Total

-1.652,3

1.1 Recei t a Administrada pela RFB
1.2 Incentivos Fiscais

113.845,2

112.192,8

IV.1 Benefícios Previdenciários

45 .235,5

49.348,2

4.112,7

9,1%

IV.2 Pessoal e Encargos Sociais

28.987,1

23.489,7

-5.497,4

-19,0%

IV.3 Outras Despesas Obrigatórias

17.956,0

14.998,1

-2.957,9

-16,5%

IV.4 Despesas Discricionárias - Todos os Poderes

21.666,5

24.356,8

2.690,3

12,4%

0,0

0,0

0,0

-7.489,0

-19.733,4

-12.244,4

7.045,1

-1.716,2

-8.761,3

-14.534,1

-18.017,2

-3.483,1

7.184,6

-1.749,5

-8.934, 1

-139,5

33,3

172,8

-14.534,1

-18.017,2

-3.483,1

V. Fundo Soberano do Brasil - FSB
VI. Resultado Primário Governo Central (Ili - IV+ V)
Tesouro Nacional e Banco Central
Previdência Social (RGPS)
Memorando :
Resultado do Tesouro Nacional
Resultado do Banco Central
Resultado da Previdência Social (RGPS)

163,5%

24,0%

24,0%
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Receitas do Governo Central
Tabela 3. 2 - Receitas Prim árias do Governo Centra l - Brasil - 2017 /2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- IPCA

Discriminação

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

1. Receita Total
1.1 Receita Administrada pela RFB
Imposto de Importação
IPI
Imposto de Renda
IOF
COFINS
PIS/PASEP
CSLL
CPMF
CIDE Combustíveis
Outras
1.2 Incentivos Fiscais
1.3 Arrecadação Líquida para o RGPS
Urbana
Rural
1.4 Receitas Não Administradas pela RFB
Concessões e Permissões
Dividendos e Participações
Contr. Plano de Seg. Social do Servidor
CotaParte de Compensações Financeiras
Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
Contribuição do Salário Educação
Complemento FGTS (LC nº 110/01)
Operações com Ativos
Demais Receitas

Variação

2018

julho
76.273,4
3.839,0
4.527,1
29.578,4
3.047,6
20.046,8

agosto
Diferença % Real
114.894,0 -11,345,8
65.785,3
3.933,2
4.473,3
20.079,4
3.027,8
22.738,6

-10.488,0
94,2
-53,8
-9.499,1
-19,8

2,5%
-1,2%
-32,1%
-0,6%

2.691,8

13,4%

5.248,0

5.734,1

486,1

9,3%

7.984,6

5.051,8
0,0

-2.932,8
0,0

-36,7%

206,6
540,6

-8,8
-1.246,0
-10,5

-4,1%
-69,7%

629,6
632,0
-2,4
-1.476,9

2,1%
2,1%
-0,3%
-7,7%

6.729,6
612,4
-20,5

-1,9%

-8.279,5
-53,9

-75,0%
-4,2%

8, 1
-3,9
-39,7
-429,6

0,5%
-0,9%
-32,0%
-13,1%

0,0
215,4
1.786,6
0,0
30.701,5
29 .830,1
871,3
19.265,0
450,5
0,1
1.064,5
11.032,4
1.280,4
1.593,0
428,5
124,1
3.291,5

-10,5
31.331,1
30.462,2
868,9
17.788,1
7.180,2
612,5
1.044,1
2.752,9
1.226,5
1.601,1
424,7
84,4
2.861,8

Em valores atualizados de agosto de 2018, a receita total
do Governo Central apresentou redução de R$ 11,3
bilhões (9%) em relação ao mês anterior, passando de
R$ 126,2 bilhões em julho de 2018 para R$ 114,9 bilhões
em agosto de 2018. Esta variação resulta do efeito
conjugado dos seguintes fatores :
• redução de R$ 10,5 bilhões (13,8%) nas receitas
administradas pela RFB principalmente devido ao
decréscimo de R$ 2,9 bilhões (36,7%) na CSLL e de R$
9,5 bilhões (32,1%) no imposto de renda devido ao
pagamento, em julho, da 1ª cota ou cota ún ica da
CSLL/IRPJ referente à apuração trimestral encerrada
no mês de junho/2018; e
•

redução de R$ 1,5 bilhão (7,7%) nas receitas não
administradas pela RFB: diminu ição de R$ 8,4 bilhões
na rece ita de cota parte de compensações financeiras
devido ao recolhimento trimestral da participação
especial pela exploração de petróleo e gás natural,
parcialmente compensada pelo recebimento de
R$
7,2
bilhões
em
Concessões,
referente
principalmente à antecipação de pagamentos
associados à 15ª rodada de concessão de petróleo e
gás.
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Transferências do Tesouro Nacional
Tabela 3.3 - Transferências por Repartição de Receita - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- IPCA

2018

Discriminação

Variação

julho

agosto

Diferença

15.839,9

14.813,7

-1.026,2

635,6

694,1

58,5

9,2%

775,4

979,1

203,7

26,3%

-139,8

-285,0

-145,2

103,8%

957,5

956,1

-1,4

-0,2%

2.048,1

5.953,4

3.905,4

190,7%

371,4

0,0

-371,4

-100,0%

31,1

17,2

-13,9

-44,7%

li. Transferência por Repartição de Receita

% Real
12,8%

11.1 FPM / FPE / IPI-EE

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

11.2 Fundos Constitucionais
Repasse Total
Superávit dos Fundos
11.3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CIDE - Combustíveis
11.6 Demais

-6,5%

Em agosto de 2018, as transferências por repartição de
receita apresentaram aumento de R$ 2,6 bilhões (12,8%),
totalizando R$ 22,4 bilhões, contra R$ 19,9 bilhões no mês
anterior. Esse comportamento decorreu principalmente à
transferência em agosto de receitas sazonalmente
concentradas em julho, notadamente imposto de renda e
Compensações Financeiras.

Gráfico 2. Base de Cálculo Transferências Constitucionais
Terceiro Decêndio

Primeiro Decêndio

Segundo Decêndio

10,6

. 4,1

18,9

• Jul/18
Ago/18

3,3

11,2
10,4
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Despesas do Governo Central
Tabela 3.4 - Despesas Primárias do Governo Central - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- IPCA

Discriminação

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

IV. Des esa lotai
IV.1 Benefícios Previdenciários
IV.1.1 Benefícios Previdenciários - Urbano
IV.1.2 Benefícios Previdenciários - Rural
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
IV.3 Outras Despesas Obrigatórias
Abono e Seguro Desemprego
Benefícios de Prest. Continuada LOAS/RMV
Complemento do FGTS (LC nº 110/01)
Créditos Extraordinários (exceto PAC)
Desoneração MP 540/11, 563/12 e 582/12
FUNDEB (Complem. União)
Fundo Constitucional DF
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC
Subsídios, Subvenções e Proagro
FIES
Demais
IV.4 Desp. Discricionárias - Todos os Poderes
Discricionárias Executivo

PAC
d/q MCMV
Emissões de TOA
Demais
Discricionárias LEJU/MPU
Memorando:
Outras Despesas de Custeio e Capital*
Outras Despesas de Custeio
Outras Despesas de Capital

2018

julho
113.845,2
45.235,5
35.699,0
9.536,6

28.987,1
17.956,0

4.839,9
4.647,8
428,5
28,7
960,1
963,1

Variação
Diferença % Real
-1,5%
-1.652,3
49.348,2
4.112,7
9,1%
37.424,4
1.725,4
4,8%
25,0%
11.923,8
2.387,3
-19,0%
23.489,7
-5.497,4
14.998,1
-2.957,9
-16,5%

agosto

5.196,5

4.718,0
424,7
60,6
919,9
963,9
132,6

356,6
70,2
-3,9
32,0
-40,2

7,4%
1,5%
-0,9%
111,5%

-4,2%

0,9
-29,2
-147,9

0,1%
-18,1%

-4.287,5

-92,0%

551,9
435,9

370,6
-40,5
2.119,4

21.666,5

24.356,8

20.657,4

23.311,8

2.690,3
2.654,4

1.889,4
280,7
3,8
18.764,3

2.688,5

799,1

426,1

145,4

9,5

5,7

20.613,8

1.849,6

51,8%
153,0%
9,9%

1.009,1

1.045,0

35,9

3,6%

28.985,2

3.627,8
3.262,1

14,3%
14,8%
10,8%

161,8
280,2
4.658,1

25.357,4
21.973,9

3.383,5

132,3

25.236,0
3.749,1

-592,3
1.683,4

365,7

-52,8%

386,2%
12,4%

Em agosto de 2018, a despesa total do Governo
Central registrou o valor de R$ 112,2 bilhões,
representando redução de R$ 1, 7 bilhão (1,5%), em
relação a julho de 2018. Essa variação é explicada
pelo efeito conjugado de (i) diminuição de R$ 5,5
bilhões nas despesas de pessoa l e encargos sociais
em virtude do adiantamento em julho de parcela do
décimo terceiro salário (gratificação natalina) dos
servidores do Poder Executivo; (ii) decréscimo de R$
4,3 bilhões (92,0%) em Subsídio, subvenção e
Proagro explicado pela sistemática de pagamentos
estabelecida em conformidade com os Acórdãos nº
825/2015 e nº 3.297 /2015 (vide Boxe 1 do RTN de
dezembro de 2015); (iii) elevação de R$ 4,1 bilhões
{9,1%) em Benefícios Previdenciários, devido ao
pagamento em agosto da primeira parcela do 13º
salário para metade dos beneficiários que recebem
até um salário mínimo; e (iv) crescimento de R$ 2, 7
bilhões nas despesas discricionárias.

12,8%
42,3%

*

Corresponde à despesa total, excluindo-se pessoal e encargos sociais, benefícios previdenciários, abono e seguro desemprego, subsídios e subvenções econômicas,
LOAS/RMV, auxílio à COE, despesa com fabricação de cédulas e moedas e FIES.
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Ta bela 3.5 - Demais Despesas Discricionárias dos Órgãos do Executivo - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- /PCA

Discriminação
Total

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

Ministério da Saúde

2018
julho

agosto

18.746,7

20.599,6

9.103,7

8.953,3

Variação
Diferença % Real
9,9%
-150,4

-1,7%

Ministério da Educação

2.608,9

2.971,4

362,5

13,9%

Ministério do Desenvolvimento Social

2.952,0

3.258,5

306,5

10,4%

Ministério da Defesa

1.196,5

1.456,7

260,2

21,7%

312,4

359,8

47,3

15,2%

2.573,1

3.599,9

1.026,7

39,9%

Min. da Ciência Tecnologia e Inovação
Demais órgãos do Executivo
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Previdência Social
Tabela 3.6 - Resultado Primário da Previdência Social - Brasil - 2018
R$ milhões - a preços de ago/2018- IPCA

Discriminação

2018

julho

Arrecadação Líquida
Arrecadação Bruta

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

Contribuição Previdenciária
Simples/NACIONAL/PAES
Depósitos Judiciais

Variação
agosto

Diferença

% Real

31.331,1
33.931,2

34.603,1

671,9

2,0%

29.383,8

30.039,9

656,0

2,2%

3.440,4

3.406,8

-33,6

-1,0%

103,2

227,5

124,4

120,6%
-79,4%

43,7

9,0

-34,7

Compensação RGPS

960,1

919,9

-40,2

-4,2%

(-) Restituição/Devolução

-62,6

-101,8

-39,2

62,6%

-3,1

0,1%

Refis

(-) Transferências a Terceiros
Benefícios Previdenciários
Resultado Primário

-3.167,1

-3.170,2

45.235,5

49.348,2

I

4.112,7

-14.534,1

-18.017,2

1

-3.483,1

Em agosto de 2018, o Regime Geral da Previdência Social
(RGPS) registrou déficit de R$ 18,0 bilhões, contra déficit
de R$ 14,5 bi lhões no mês anterior. O aumento do déficit
de R$ 3,5 bilhões (24%) se deve ao efeito conjugado do
aumento de R$ 4,1 bilhões nos benefícios previdenciários
e pelo aumento de R$ 629,6 milhões (2,1%) na
arrecadação líquida do RGPS. A elevação dos benefícios
previdenciários é explicada pelo pagamento em agost o da
primeira parcela do 139 salário para metade dos
beneficiários que recebem até um salário mínimo.

ª

24,0% 1
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Boxe 1 - Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias - 4º Bimestre de 2018
Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 (LDO 2018), o Poder Executivo
publicou, em 21/09/2018, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º Bimestre de 2018 apresentando projeção dos itens de
receitas e despesas primárias do Governo Central para o ano corrente, observando a arrecadação das receitas federais e a realização das
despesas primárias até o mês de agosto de 2018, em sua maioria, bem como parâmetros macroeconômicos atualizados.

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

O Relatório de Avaliação do 4Q bimestre, com relação à atualização do cenário econômico, manteve em 1,60% a previsão de crescimento
real do PIB para 2018, em relação à última avaliação, e reduziu a estimativa da variação do índice de inflação (IPCA) para 2018 de 4,2% para 4,1%.
Em relação ao Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 3º Bimestre, a estimativa de receita cresceu R$ 3,8 bilhões,
devido principalmente ao aumento de R$ 3,7 bilhões na projeção de arrecadação das Receitas Administradas pela RFB. Em relação às Receitas
não Administradas pela RFB, houve elevação de R$ 2,0 bilhões, com destaque para a arrecadação com Cota-Parte de Compensações Financeiras,
revista de R$ 58,8 bilhões para R$ 60,4 bilhões em 2018. Essa alteração ocorreu, principalmente, devido ao crescimento das estimativas do preço
internacional do petróleo e da taxa de câmbio. Também houve redução da estimativa da Arrecadação Líquida para o RGPS, influenciada, em
grande medida, pela revisão para baixo do crescimento dos parâmetros associados à massa salarial.
No lado das despesas, houve diminuição de R$ 4,3 bilhões nas despesas obrigatórias, explicado principalmente pelas reduções em
Benefícios Previdenciários (RS 1,2 bilhão) e em Pessoal (R$ 1,5 bilhão), devido principalmente à incorporação nas projeções dos dados realizados
até agosto. Além disso, houve decréscimos de R$ 1,3 bilhão em Abono e Seguro Desemprego, explicado pela redução na projeção do Seguro
Desemprego, e de R$ 1,4 bilhão em Subsídios.
Desse modo, diante da combinação dos fatores citados, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º Bimestre de 2018
indicaria a possibilidade de ampliação de empenho e movimentação financeira em R$ 8,2 bilhões sem comprometer a meta de resultado
primário prevista na LDO 2018. Não obstante, tendo em vista que as projeções de despesa que constam no relatório estão R$ 4,1 bilhões abaixo
dos limites estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 95/2016, o espaço para ampliação de despesas primárias discricionárias está
condicionado pela estimativa de despesa em relação aos limites da EC nº 95/2016. O quadro a seguir resume as principais variações nas
estimativas do relatório:
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Resultado da Avaliação do 4!! Bimestre (R$ bilhões)
Discriminação
1. Receita Primária Total

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

1.1 Receitas Administradas Líquidas de Incentivos Fiscais
1.2 Receitas Não-Administradas
1.3 Arrecadação Líquida do RGPS
2. Transferênci_a aos Entes Subnacionais por R~Qarti

Avaliação 3!!

Avaliação 4!!

Diferença

Bimestre (a)

Bimestre (b)

{e) =(b)-(a)

1.482,2

1.486,0

901,4
188,3
392,5

905,1
190,4
390,5

3,8
3,7
2,1
-2,0
-0,1

256,1

255,9

3. Receita Líquida de Transferênci~ (1) - (2)

1.226,1

1.230,0

3,9

4. Despesas Primárias
4.1. Obrigatórias
4.2. Despesas com Controle de Fluxo Discricionárias do Executivo
5. Resultado Qrimário (3) - (4)
6. Metal Fiscal
..
7. Ampliação(+) ou Esforço(-) (3 - 4- 6)

1.383,3
1.255,6

1.380,8

-2,5

1.251,3
129,5

-4,3
1,8

Memo:

Despesas Sujeitas ao Teto
Limite EC 95
Margem Fiscal

127,7
-157,2

6,4

-159,0
1,8

6,4

Avaliação 3!!

Avaliação 4!!

Diferença

Bimestre (a)

Bimestre (b)

(e)= (b) - {a)

1.347,2
1.347,9
0,7

1.343,8
1.347,9
4,1

-3,5
0,0

3,5

* Inclui despesas do LEJU/MPU
Fonte: SOF/MP.
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Tabe la 1.1. Resultado Primário do (>overno Central - Brasi l - Mensal
R$ Milh õ es - A Pre ços Correntes

-

Discriminaçao

1. II ECEITA TOTAL

U • Receita Administrada pela RFB
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1 .6
1.1.7

I.J.8

Imposto de Im portação
IPI
Im posto de Rend a
IOF
CO FINS
PIS/PASEP

2018
Julho

Agc/18

Agosto

Ago/17
126.353,4

114 .894,0

-11 .459,4

62. 755,4

76.341,0
3.842,4
4.S31,1
29.605,0
3.050,3
20.064,8
5.252.7
7.991.7

65.785,3
3.933,2

-l0.556,7

2.995.8
3.754,6
21.728,8

4.454,4

CSLL
CPMF

l .017.8
12.738,6
5.7 34,1

90.8
-S7,8
-9.525.7
·2l,5
2.673,7
481,4

S.051,8

-2.939,9

4.473,l
20.079,4

o.o

o.o

o.o

o.o

515,0
3.369,4

21S,6
1.788,2

-9,0
· l.247,6
-lO,S
602,0
-1,494, 2
6.729,2
6l2,4

·9,1%
-l3,8~

2,4%
-1,3%

-32,2%
-0,7%
ll,3%
9,2%
-36,8%

o.o

o.o

1.3 - Arre cadação Lfquida para a RGP5

30.297,5

30.729, 1

1.4 • Receitas Nõo Administrodas p ela RFB

16.615,l

19, 282, 3

206,6
540,6
· 10,5
3 1.331, 1
11.788, 1

1.830,6
336,2
1.051 ,5

450,9
0,1
1.065,5

7.180,2
61 1,5
1.044,l

1.560,S
1.109,S
l.583,1
446,4

11.042,3
1.281,5
1.594,4
428,9
124,2
3.194,4
19.901,5
15.854, 1
636, l
776,1
-140,0
95B,4
2 .049, 9

l .7S 2,9
1.226,S
1.601,1
424,7
84,4
2.861,8
ll.4 34, 5
14.813,7
694, l
979,t
-28S,0
956,l

6,7
-4,2
-39,8
-431, 6
2.533,0
-1.040,4
5B,O
203,0
-145,0
-2,3

5.953,4

3. 903,5

-0,2"
190,4~

371 ,B
3),2

o.o

-37l, B

-lOO,O"

1.1 .10 Out ras
1.2 - lncenti •os Fisco/,

1.4.1 Concessões e Pe rmissões
1.4.2 Dividendos e Partic ipações
1.4.3 Co ntr. Plano de Segurid ade Socia l do Servidor
1.4.4 Cola Parte de Compensações Fi na nceiras
1.4.S Receitas Próprias (fontes 50, 8 1 e 82 )
1. 4.6 Conl ribuiçfo d o %1Ario Educação
1.4.7 Complemento pa ra o FGTS (LC n• 110/011
1.4.8 Operações co m At ivos
L4.9 Demais Receitas
li. TRANSF. POR REPART IÇÃO DE RECEITA
1/.J FPM/FPE/IP/-EE

U.2 Fundas Constitucionais
11.2.l Re pa sse Total
11.2.2 Su pe rávi t dos fo ndos
11.3 Contribuição do Solário Educação
11.4 Compensações Financeiras

80,1
8.6l7,l
18.105,6
13.571,3
643, 4
879,6
-236,1
932,5
2.927,S

· 21,4
-8.189,4
,5S,l

-4, 2%
-69,8%
2, 0%
-7,7~

-2,0%
-7S,1%
-4, 3%
0,4%
-1 ,0%
-31,0%
-13,1%
12;7¾
-6, 6"

11.S CIDE - Combustlveis

0,0
30,9
91.562,3
101.673,3
47.186, l
21.594,1
JZ.748,6
4.720,6
12,6

106.451,9
113.947,6
45.276,2
29.013,2
11.972,2
4.804,3
17,8

92.4S9,5
112.192,8
49. 348,l
23.489,7
14.9.98,1
S.196,5
12,6

-13.991,5
-1.754,8

-13,1%

4.072,0

9, 0"
·19,0"
-16,5 ,r;
7,3%

o.o
o.o

o.o
o.o

º·º

o.o

46,9
4.493,2

52,6
4.652,0

-1,5

446.4
48,6
973,9
16,7
8,0
12l,8
1.102,8
105,l

428,9
·28,)

51. 1
4.718,0
424,7

,v.2 Pessoal e fncargo s Sociais
IV.3 Outros Despe.sos Obrigatórias
IV.3..1
IV.3.2
IV.3.3
IV. 3.4
IV.3. 5
IV.3.6

Abo no e Seguro Desemorego
Anlslia dos
Apo io Fin. EE/ MM
Auxílio COE
Be nerícios de Legislação Es pecial e Indenizações
Benefíc ios de Presl açfo Co ntinuada da LOAS/RMV

IV.3.7 Complemento d o FGTS (LC n• 110/01)
IV.3.8 Créditos Ex trao rdin á rios (e<eeto PAC)
IV.3.9 Com pensaç3o ao RGPS pe las Desoneraçàes d a Folha
IV.3.10
IV.3.11
IV.3.12
IV.3.13
IV.3.14
IV.3.1 5
IV.3.16

Co nvênios
Doações
Fabricação de Cé d ulas e Moedas
FUNDES fCom pl em. União)
Fundo Constitucional DF
FDNFDNE
Lei Kandir (LC n• 87/96 e-102/00)

IV.3.18 Ressare . Est/Mun . Co m b. Fósse is
IV.3. 19 Sentenças. Judiciais e Precatórios· OCC
IV.3.20 Subsíd ios, Subvenções e Proagro
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60,6
919,9

l 7.120,8
939,2
0,0
·)0.111,0
378,7
-932,3
748,4
-9.916,2
-33.710,1
-43.626,3

º·º

•7.49S,7
670,4
3.568,4
580,0
-2.676,9
-20.363,7
-23.040,6

· 29,1%

2,S"
103,4"

897,2

-44,3"
1,0%

10.S19,G

10,3%

2.162 ,18
l .895,58

2. 149,S
475,9
0,1

4,6%
8,8%

1 7,6%

10,1%
0,6'ló

o.o
o.o

·1 2,6%
26,2%

0.0%

-3. 3

· 2,1%

-52,8%
-91,1%

8,7
66,6

16,6%
8,5%

·13,3
0, 7

7,0%
21,9%
-32,6%

º·º
-19,4

20.599,6
1.045,0
0,0
·19, 733.,4

13,71

20,7%

-138,8
27,6

963,9
132,6

0,0
ll2,3
!70,6
27,4

o.o

3.025,9

9,2 "
7, 91'
1 1,3%

-29,2%
0,0%
-18,1%

º·º
o.o
-34 ,8

o.o

S,3

50,70
99, S
-48,8
23, 60

•4,9%
24,8%
-5,5%
-100,0%
·100,0%
-30,6%

o.o
o.o

426,l
9,5
14,2

1.242, 42

,Q,7%

76,4%
10,5%
1,1%
-4,9%
5,4%
-66,8%
23,9%

-21.7
11,0
•54,0
-16,7
-8,0
-37,2

280,5
4.662,320
23,S
63,8
552,4

1.891,1
280,9
3,8
17,6
18.763,5
1.010,0

1.191,.4
117,0
18,0
-21.1
4,3
-5 .755,3
4.Jl8,9

-1,0%
111,3%
-4,3%

o.o

o.o

7, 1"
292,2%
82,1%

5.349,5
276,3
.7,4

•4,2
31,9
-41,l

123,7

2J.686,0

3,4"

l. l73,0

8 ,9%
5,0%

o.o

o.o

1.033,6

•44, B!ll:i
·l,5%

-59,9%
-84,0%

4,l
2 24,8

0,0

20.l44,6
2.079,3

º·º

-308,4
-2.828,8
-10,5

-7.6%
8,0%
24,2%
18,7%
13,4%

66,1

84,6

69,2
-40,S
1.715,2
24.356,8
2.688,5

4.436,6
902,3
597,4

4,8%
4.~
31,3%
19,1%

-2,8%
1,4%

o.o

2.17,2

X. JUROS NOM IN AIS
XI. RESULTADO NOMINAL DO GOVER NO CENTRAL (IX + X)

º·º

º·º

o.o

68,S
-47,2

d/q MCMV

352,3
-5,2

o.o

40,7

IV.4 .2 Em issões d e TDA
IV.4 . 3 Doações e Convênios
IV.4.4 Dem,;1is Poder Executivo
IV.4.5 LEJU/MPU
V. FUNDO SO8ERANO DO BR ASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vl l. l AJUSTE METO DOLÓG ICO ITA IPU
Vll.2AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA· CDM PET~NCIA
VII I. DISCREPÂNCI A ESTATÍSTICA
IX. RESULTADO PRIMÁR IO DO GOVERNO CENTRAL (VI+ VII + VIII )

o.o
119,4
963,9
162,0
0,0
159,2

,S.523,5
-2.9 74, l

159,1

304, 0

IV.3. 21 Transferênc ias ANA
IV.3. 22 Transferencias Multas ANEEL
IV. 3. 23 FIES
IV.3.24 Fi nanciamento de Campanha Eleitora l
IV.4 Despes as Discricíon6rias - Todos os Poderes
IV,4 . l PAC

o.o

•14,0

o.o

o.o
162,5
0,0

IV.3.17 Reserva de Conti ngência

961,0

11,2

5.226,1
3.019,94
937,4
718,8
-1.649.4
224,1

9,1"
0,3
l,0

11.6 Demais
Il i. RECEITA LÍQUI DA (i-11 )
IV. DESPESA TOTAL

IV.1 Bene/lcios Previdenciário,

Variaçâ<> {%)

Diferença

109.667,9

2.803.7
18.302,0
4.831,8

l.l .9 CI DE Co mb ust íveis

TESOURON ACI ON A L

º·º

-148,l
-4.191.7
l ,9
5,4
•592,8
l .715,2
2.670,8
797,4
145,2
5,7

12,3~

35,0

42,2%
51,7%
152,8%
-19,1%
9,8%
l,S%

º·º

163,3%

·3.4
1,836,l

-12.237,7

º·º
º·º
o.o

6,8
l. 715,2
4.2l2,3
609, 2
208,9
4,25
14,24
l.478,7S
10S,81
4

º·º

9.622,4

1, 1%
-U,3%
2D.9"
19,3%

96,1%
81,0%

20,3%
ll,3%
95 ,2%

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.
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Tabela 1.1. Resultado Prim:ârio do Govemo Central - Brasll - Mensal
RS MIihões • Valores de Ago/18 - IPCA

_.,..,., TESOURONACIONAL

-

Di~crimtnação
1. RECEITA TOTAL
l.l - Receita Administrada ,ttla RrtJ
1.1 .1 Imposto de lmpotta,ção
1.1.2 IPI
1.1. 3 lmpos10 dll!! Rend.s
1.1 .4 IOF
1.1.5 COFINS
1.1.6 PIS/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
l.l.9 CIOE Combu:5.tivcis
U .JO Outras

2018
Julho

1.2 - Incentivos Flsc.als

126,239.8
16.213,4

114.S~,o
65.,7 85,3

3.121.4
3.9l l,O
12 .639.9
l.921 ,l
19.069,4
5.034,4

3.839,0

3.9ll,l

4,521.1
29.S78A
3.0!17,6

4.413,3
20.079,•
3.017.B

l0.046,8

2V3M

-19,B
l .691 ,8

S.24S,O

.5.734, l

•l8,6, 1

4.64],2

7.9811,6

S.0S1,8

•2.932.,B

0,0

o.o

0,0

516.G

21S.4
1.786,6

º·º
206,6

-8,8

-4,J~

s,o,6

•l .246,0

-69,7%

410,6
o.o
•3l0.0
-2..970.1

IV.3.1
IV.3.2
IV.3,3
IV,3 ,4

1V.3.8 c,edilos Extraordinâ,ios (e:icc.e to PAC)
IV."3.9 CompeMaç;lo ao RGfJS pel;15 Oc5oneraçôes da Folhei
IV .3.10 ConvC'nios
IV .3.11 Doaç~•·
IV.3.12 fabric.ação de Cédulc'.IS !> Moedas
IV.3.13 FUNDES (Cornplem. Uni,lo)
IV.3.14 Fundo Com;,titucional OF
IV.].IS FDA/FONE
IV,3.16 Lei Kandlr (LC n• 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Rcscn,a de ConUngêncla
IV.3. 18 Ress..1 rc. Est/Mun, Comb. Fósseis.
IV,3.19 Sentenças Judicia.~ e Precatórios • OCC
IV.3.20 Siubsídlos, Subvenções e Ptoagro
IV.3.:U Transferf'ncias ANA
IV.3.22 T,ansf.erênci,1.s MulCíl'!i ANEEL
IV. l.2l FIES
IV..3.24 Financl.lrnento de, Campanha E!eltoral

,V.4 O~sp~seH Olsuicionôrias - Todos o~ Podrr~s
IV.4.1 PAC
d/qMCMV
IV.4.2 Eml,sões de TOA
IV.4.3 Doações e Convênios

V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.l AJUSTE METODOLÓG ICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METODOLÓGICO CAIXA• COMPfflNCIA
VIII. DISCREPÃNCIA ESTATISTICA
IX. HESULTAOO PRIMÁRIO 00 GOVERNO CENTRAL IVI +VII + VUII
X. JUROS NOMINAIS
XI. RESULTADO NOMINAL 00 GOVERNO CENTRAL (IX+ X)

Página 97 de 214

-32 ,1 %

·D,6%

13,4%

•·J"

-36,7"

561,3
·2.560.5
106,6
3.669.l
699,7

14.]%

· ll,3%

l,6%

19,2%
13.9%

ª·ª"
-61.S'll
·8'1,6%

-10.S

· J0, 5
619,6

2,J~

-236,8

-o.~

17.311,1

19.265,0
450,5
0,1

17.'188,t

-J.476,9

-7,71<

7.1B0,2
612,5

6.729.6

•16,4
$.272 .8

276.4%

l6l,2

,4,81j,'.

l .044 ,1

->O,S

2.7S2,9

l.1'5.6,0

1.:!80,4

1.649,S
065,)

l.S93.0

l.2i6,S
1.601,l

-8.279.S
•S:3.9
8.1

423,S

424,7

- 3,9

124,l

84.<

8.978,4

3.29 1,5

18.864,3

19.88],6

14.14 0,l

15.839,9

670,4

635, 6

916,S

175.•

2.861,8
U.434,S
J4.8.U,,.
694,1
9,g_1

-246,l

· 139,B-

-285.0

911,6

957,5

956,1

•l,41

3.050, 3

Z.04B, 1.

S.953,4

3.90S,4

o,o

31J,4

o.o

•371,4

31,1

17,1.

106.356,Z

22.499,S

45.235,5
18.987,J

13.283,l

83,4

-J0,5

612,4

1.064,5,

11.032,4

-1,9"
-75,0%

·5 1,S

-4,711

1.127,0

69,3"

•4,2%

70.4

6,1%

º·~"

-48.4

·2..9%

-40,4

.a,7%

'·º

-68.,1%

-0,9%

-39,"7

· 32,0%

-4:l9,6

· 13,1%-

2.SS0,'9

12,8%

·1 .016,2

.fí,5"

58.5
20l,7
·145.2

,.,m

•6,116,6
l.569,7
613,4

t,291
18,9'/4

9,2"

23.7

'·""

26,39'.

62,6
-38,9

15,8"

-15,S

-J,6"

103.8%

3,S/K

6.8"

-0,1"
190,m

2.90],J

·13,9

-:44,."'

·1S",O

•46,6%

92.0S9,S
111.192.8
49,348,l
1.3.489,l

•ll.8%.8

•13,1%

-2.94U

-t.6SU

·1.511

6.2!56/1

-J,1%
S,9%

4.112,7

-S.497,4

··'"

183,.1

-19,on

990,1

º·'"

11.956, 0

14.!J98,1

-16,511

1.715,D

1.2,9'&"

4.918,,6
l3, l

4.839.g

S.196,5

7,4%

17,8

12,6

-2.951,9
356,6
·S.2

o.o
o.o

o.o

S.7"
.3_5,.

0,0
0,0

278,0
-0.S
0,0

113.84!i,1

o.o

.95_2,;,

0,0

·l9,0II

o.o

4,4,i;

o.o

o.o

48.9

S2.5c

S1.1

- 1,4

·2,711

d.68 1,6
465,l
50.6
1.0111,7
17,á
8.3
ll7,0
l.149,0
100,S
0,0
169.l
o.o

a.647,B

~.718,0

70,l

l 1 S%

l,2
36.4

0,8"

428,S
28,7

a24.7

•l,9

•0,97i

--40,4

-8,7%

60,6
919.9

10.0

19.8'1

-4.2%

o.o
o.o

º·º
o.o

32,0
-40,2
0,0

111,S.%

960.J

·94,8
-17,4

-9.3"
·100,0%
-100.m.
•ll.411

o.o

119,3

84,6

963,J

963.9
lll,6

Ui1 18

º·º
159,0
o.o
o.o

o.o
-34,7

·lJl.l"

0,9

0.1%

-18,l"

o.o

·l9,2
D.D

159.2
0,0

º·'

0.1%

o.o

o.o
o.o

·8.~
-42.l
•18S,l
23,1
0,0
•IO,l
o.o

4,S.%

·ló,l "
21.1%

-ó.011

o.o

uu

280,::!

·S2.8%

0.{;58,1

132.,.)
370,6

· 147,9

:l!6,7

-4.287.5

-92,0%

42,4

su

23.S

27,4

3,9

16.7"

·IS.O

S,4

8,S%

3.5

2,711
17.011
-3S,4%

71,3

63,8

69.2

•49,2

S51,9
o.o

.,o.s

·S92,3

0,0

1.715.l

l.715,Z

10.989,2

lJ.666~5

1.690,3
799.1

J.361,6

16,""

t.889/1

l4.356,8
2,688.5

J2,41'

2.J66,5

.42,3%

226.l
5,S

280,7

426,1

1.:.s.11

521,0
199.8

3,,11
17,6
18.746,7

9,5

S.7

24,l,.
88,311
73,7%

10.Z

·l.4

51.8%
153,011
·19,0,,

l0.599.6

978,6
0,0

1.009,I

J.04S.O

o.o

o.o

· l0.5]4,9

•7,489,0

·19,733,4

l.8Sl,9
3S,9
0,0
·12.244,4

394.6
•971,4
779,7
· 10,)3,2,0

669,8
3,565,2
519,4
~2,614,5

•lS .lil,6

-20.ltl'S,9
•23.019,'!I

o.o
17.8.3B,7

IV .4.4 Demais Poder becutivo

IV.4 ,5 lEJU/MPU

26,0%

.U ..BJ,1

4.9.164,6

IV.3 .S Benefíclos dl!! legislação Especial e Indenizações
IV.3.6 Beineffclos de Prestação Conlínuacfa d3 LOAS/RMV
IV.3.7 Com1~ementa do FGTS ILC n• 110/01)

0,6'1í

811, 8

0, 0

32,l
9S.401,S
105.936,4

Abor\CI e Seguro Desemprego
AnisIiados
Apolo Fin . H/MM
Au:d"lio COE

398,6

2.5'Yl1
·l,-2.\li!.

30.70J,S

JSO.l
l.005.6
1.625,9

,v.3 Outm.s Dlspesos Obrlgcrdrlas

.9.0,;
-J3,8'1

'!Jo:l.2
•S3,8
•9.~99, l

0,0

1,4.2 Oividendos e Partic.ip.1çi5!1'S

11.1 FPM / FPE / IPl-fE

-11.l•S.8
.l(J.488,0

3J..56ls8

1.907,,

11.2 Fu,,dos Contticuâo,ia/.s
11.2.1 Repas~é. Total
11.2.2 SuJM!!távit dos fundos
11.3 Conttlbuição do Solârio Educação
11.4 Comp1msações F-lnancelras
11.S C/DE - Combustfw!i.i
11.6 Otímols
Ili . RECEITA LÍQUIDA (1-11)
IV, DESPESA TOTAL
IV.J Benef{do$ Pr~vldenciã,-ios
,V.2 P~rsoal t! E11carQOl> Soc.lois

Diferença
Vanaç~o 1%1
Ago/18
Ago/17
621,7
0,5%

65,.J85F1

1.4.l Concessões e Perrnls:sõej
1.4 .3 Contr. Pl3no de S.eguricfacle Soc:ial do Se-,vldor
1.4.4 CotaParte de Cornp~ns;u;õe-s Flnanc"~iras
I..Q ..S Recei1as Próprias lfontes SO, 81 ,e 82}
1.4.6 Contfl buição do SaJário Educílç,fo
1.4.7 Complerncoto para o fGTS (LC n• l.10/01)
1.4.8 Opef3ÇÕes com A,i"Yos
1.4.9 Oc-mais Receítas
li. TRAN SF . POR REPARTlçAO OE RECEITA

Ago/18
Jul/18

!14 ,266,:3

'3.510.7

1.3 • Art~c:a·darãa Uquida para e RGPS
1.4 - Receúas Não Adminl~ttadtH pelo RFB

Vartae,Go (%)

Otferença
Ago'5to

•45.455,6

·l,1

·3."'-

8.7
1.715,2

•17.7%

•.o

14,l

9.9%

2.760,9

15,511

3,6%

66,4
0,0

6.8%

163, S"

-9.198,5

87,3~~
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Tabela 1.2. Resultado Primário do Governo Central· Brasil · Acumu lado na Ana
R$ Mi lh ões - A Preços Correntes

lESOURONACIONA L

Diferença

2018

Variação (%)
Jan-Ago/18

Ois.criminação

Jan-Ago

Jan -Ago/17
89.421,6

10 ,1¾

59.655,5

10,9"
30,6%

I.J • Receita Administrada pela RFB
1.1.l Imposto de Impo rtação
1.1.l IPI
1.1.3 Im posto de Renda
1.1.4 IOF
1. 1.5 COFINS
1.1.6 PIS/PASE P
1.1.7 CSLL
1.1 .8 CPM F
1.1.9 CI DE Combust íveis
1. 1.10 Out ras

S46.841,6

971.882.6
606.497,1

20.658,0
28.786,•
233.996,1
11 .849,8
136.018,S
36.703,7

26.988,0
36.279,1
244.702,0
23.988.2
l6'.384,2
43.S40,l

6.330,0
7.492,7
10.705,9
1.138,4
28.365,7
6.836,3

49.697,8

55.580,9

5.883,l

º·º
3.840,l

o.o

o.o

2.989,4
8.0.4S,2

-850, 7
-6.24S,9

-22,2%
-~ 3.7%

1.2 - lncentjvos Flsc,a is
1.3 - Arrecadação l.íquida para o RGPS
1.4 - Receitas Nõo Administradas pela RFB
1.4.1 Concessões e Permissõc:,
1.4 .2 Dividendos e Part icipações
1.4 .3 Co ntr. Plano de Se gu rid ade Social do Se rvido r
1.4.4 Cota Parte de Co m pensações Fi nanceiras

-17,4
234.704,9

-12,2

243, 948,6

-30,1"
3,9%

100.931,8

121.449,0

5,2
9.243, 7
W.5 17,2

1. RECEITA TOTA L

!4.291,1

1.4.S Re cei tas Pró prias (font~s 50, 81 e 82)
1.4.6 Co ntribuição do Sa lário Edu cação
1.4. 7 Co m plemento pa ra o FGTS (LC n• 11 0/01)
1.4.8 Operações co m Ativos
r.4.9 Demais Receitas
li . TR ANSF. POR REPARTIÇÃO OE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IP/-EE
11.2 Fundos Consrl tuôonais
11.2.1 Repasse Tota l
11.2.2 Supe rávit dos Fundos
11.3 Contribuiç6o do Sa/ário •Educação
11.4 Compensações Fjnanceiras
li. 5 ClDE - Combusrl•efs
/1.6 Demais
Ili. RECE ITA LÍQUIDA (1·11)
IV. DESPESA TOTAL
IV.I Beneficias Pre•ldenclários
/V.2 Pessoal e Encargos Sociais

IV.3 Outras Desp~s.as Obrigatórias
IV.3. l Abono e Seguro Desemprego
IV.l.2 Anistia dos
IV. 3.3 Apo io Fi n. EE/MM
IV.3 .4 Auxíl io CO E
IV.3 .S Beneffcl os de Legis lação Especial e Indenizações
IV.3 ,6 Benefícios d e Prestaçã o Continuada d a LOAS/R MV
rv .3.7 Com plemento do FGTS (LC n• 110/01)
IV.3.8 Créditos E•t ra ordinário.s (exceto PAC)
IV.3.9 Compe nsação ao RGPS pe las Desonerações d a Folha
IV.3.10 Convên ios
IV.3.11 Doações
IV.3. 12 Fabricação de Cédulas e Moe d as
IV .3 .13 FUN DEB (Complem. União )
IV.3.14 Fundo Const itucio nal DF
IV.3.15 FDA/FDNE
IV.3.16 Lei Ka ndl r ILC n• 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Rese rva de Cont ingência
IV.3 .18 Ressare. Est/ Mun. Comb. Fósseis
IV.3.19 Sentenças Judicia is e Precatórios • OCC
IV.3.20 Subsíd io s, Subvenções e Proagro
IV.3.21 Transferê ncias ANA
IV.3.12 Transferências Mul tas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.3.24 Financiame nto d e Campan ha Ele itoral
IV.4 Despesas Dl scr/clanár/as · Todos os Poderes
IV.4. 1 PAC
d/ q MCMV
IV.4.2 Emissões de TDA
IV.4.3 Doações e Convênios
IVA.4 Demais Poder Exec utivo
IV.4.S LEJU/MPU
V. FUNDO SOBERAN O 00 ORASI L
VI. PRIMARIO GOVERNO CENTRAL
Vll.l AJU STE MET ODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 A/USTE METODOLÓG ICO CAIXA· COM PETt NC IA
VIII. DISCREPÀNCIA ESTATISTICA
IX. RESULTADO PRI M ARIO 00 GOVER NO CENTR AL (VI+ VII + VIII)
X. JUROS NOMINA IS
XI . RESULTAD O NOMINA L DO GOVERNO CENTRAL IIX + X)
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4.783,2
4.638,9
8.398,1
24.8S6,8
9.064,9
13.689,6
3.079,3
698,5
31.722.7
l.54.094,8

10.236,4
6.265,2
8.518,0
39.lSS,4
9.920,3
]4.046,7
l.4l2,9
739,2
29.054,8
171.802,1

123.535,9
5.356,0

133. 016,7
5 .444, 6

9.539,8
88,6

7.926,S
-2.S70,5

8.-546,4
•HOl,7

619,8
·531,l

8. 196,0
)5.395, 2

S.453,2
1.616,3

no.o
14.398,6
85S,4
357,l
333.7
40. 7
•2.667,8
17. 707,3

8.448,4

252, 4

13.333,4
1.169, 2

7.938,3

356, 2

329,7

-85,3
-26,4

728.366,2
81S. 110,4
347.977,5
lBS.919, 1

800.080,5
862.658,4

71.71.4,3
47.548,0

367.314,3
194.351,3

J 9.356, 7
8 .412,2

131.107,8

130.978,1

·129,8
-216,4
-9,9
0,0

1. 254,S

124,l

37 ..022.2
114 .2

º·º

o.o
o.o

383,2
3S.724,6
3.079,3
S29,6
10.306,3
128,4
42,7
563,6
9.54S,l
946,9

399,J
37 .335,8
J.412,9
164,5
9.687,l

0,0

o.o

1.300,0

1.273,3

o.o
o.o

o.o

o.o

0,0
13.117,3
12 .173,2
189,6
576,3
2.035,0
1.71S,2
169.994, B
13.762,9
1.779,7
2S,3
144 ,9
148.088.S
7.973,2
4.021,0

-0,0
3.149,1

37.238.7

o.o

10 .068,2
17.368,4
184,8
S94,0
2.979,7

o.o
150.096,0

14. 145,6
l ,872,9
29,7

·o,o
128.a3S,2
7.085,4
0,0
-86.744,2

o.o

o.o
527,2
9.959,0
975,8

-SB.557,0

º·º

16,l
1.611,1
333,7
,26S,l
·619,2
-118,4
-42,7
·36,4
413,7
29,0
0,0
-26,7

•S.09S,2

4,8
-17,7
•944,7
1.71S,2
19. 898,B
-382,7
·93,l
-4,4
144,9
19.253,3

26,0'I'.

4,6%
S,o¾
20,9%
18,6%

11,8%

20, 3"

ll4,0%
3S,1%
1.4%
57,9%
9.4%
1,6%
10,8%
5,8%

-8,4%

11,5%
7,7 '¼
l,7~

7.8%
10,7%
3, 1%
Sl, 6"

-6, 89'
-7,4%

9,8%

5,8%
5,6 %

4,5"
·O, l "
·0,6%
-7.9%

4,2%
4,S%
10.8%
-50,1%
-6,0%
-100,0%

-100,0%

-6,5"
4,3%
3 ,1%

-2 ,1%

31,3%
-29,3%
2,6%
·3,0%
· 31,7%
13,3 ,,.

·2,7!1
·S,O!I
•14,8%

887,8

14,9%
12,S%

4.021,0
28.187,3

-32,5%

3.069,8
6.541,3

-1.5 14,8
•78.648,0
·i!3 2.4~8,l
-]11 .106,3
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Tabela 1.2. Resultado Primário do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - Valores de Ago/18 - IPCA

Dis.crlm1nação
\. RECEITA TOTAL
t.l • Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de lmponação
1.1.2 IP \
1.1.3 Imposto de Renda
1.1.4 IOF
1.1.S COFINS
1. 1.6 PIS/PASEP
1.1. 7 CS LL
1.1.8 CPM F
1.1.9 C\DE Combustlve i1
1.1.10 Outras
1.2 • Incentivos Fiscais
1.3 - Arrecadação líquida para o RGPS
1.4 - Receitas Não Administradas pe la RFB

1.4.l Concessões e Perrnissões:
1.4. 2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

Dividendos e Participações
Cont r. Plano de Sesuridade Social do Servidor
CotaParte de Compensações Financeira,
Receita, Próprias (fontes 50, 81 e 82)
Contribuição do Salá rio Ed uc ação
Complemento para o FGTS (LC n• 110/01)

1.4.8 Operações com Ativos

Benefícios de Legislaçào Especial e Indeni zações
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS/RMV
Complemento do FGTS (LC n• 110/01)
Créditos Extraord inários (exceto PAC)

IV.3.9 Compensaçã o ao RGPS pelas Desonerações da Folha
IV.3.10 Co nvénios
IV.3.ll Doações
IV.3 .12 Fabricaçfo de Cédu las e Moedas
IV. 3.13 FUNDEB (Com piem. União)
IV. 3.14 Fundo Constitucional DF
\V.3 .1S FDA/FDNE
\V .3.16 Lei Kandir ILC n• 87/96 e 102/00)
IV.3.17 Reserva de Contingênc ia
IV.3.18 Ressare. Est/Mun, Comb. Fósseis
IV.3 .19 Sentenças Judiciais e Precarórios - OCC
IV.3.20 Subsídios. Subvenções e Proagro
IV.3.2 1 Transferêricias ANA
IV.3 .22 Tra nsferê ncias Multas ANEEL
IV.3.23 FIES
IV.3. 24 Financiamento de Campanha Eleiroral
IV.4 Despesas D\scric\onárias - Todos os Poderes
IV.4.1 PAC
d/q MCMV
IV.4.2 Emissões de TOA
IV.4 .3 Doações e Convénios
IV.4.4 Demais Poder Executivo

IV.4.5 LEJU/MP U
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL
Vll.1 AJUSTE METODOLÓGICO ITAIPU
Vll.2 AJUSTE METOD OLÓGICO CA\l<A • CO M PITtNCIA
VIII. DISCREPÃNC\A ESTAT(STICA
IX. RESU LTADO PRIMÁRIO 00 GOVERNO CENTR.AL (VI+ VII+ VIII!
X. J UROS NOMINAIS
XI. RESULTAD O NOMINAL DO GOVERNO CENTRAL (IX+ Xl
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2018

Jan-Ago

Jan-A O

TESOURONACIONAL
Varla~o (%)

Diferença

924.372,4
572.929,7
21.630,1
30.145,0
245.232,7

9SS.OZ3.0
614.972,8
27.315,3
36.764,0
248.322,1

Jan•Ago/18
Jan -Ago/17
60.6S0,7
42.043,l
5.68S,1
6.619,0
3.089,4

23.930,2
142.454,4
38.443,3
52.1 21,7
0,0
4.021,3
14.9S1,l
·18,2
245 .775,2
10S.68S,7
5.000,1
4.856,S
8.794,8
26.051,l
9.491,9
14.345,7
3.212,2

24.296,2
166.526.1
44,llS,1
56.423, 7

366,1
14.071,9
s :674,8
4.301,9

g

731 ,S

1.4 .9 Demais Receifas
li. TRANSF. POR REPARTIÇÃO OE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IPl· EE
11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total
11 .2.2 Superávit dos Fundos
11.3 Contribuição do Salário Educação
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CIDE • Combustíveis
11.6 Demais
Ili. RECEITA LÍQU IDA !HI)
IV. DESPESA TOTAL
IV.1 Beneficio, Previdenciários
IV.2 Pessoal e Encargos Sociais
IV.3 Outras Despesas Obriga tória s
IV.3.1 Abono e Segu ro Desemprego
\V.3.2 Anistiados
IV.3.3 Apoio Fin. EE/MM
IV.M Auxílio COE
IV.3.5
IV.3.6
IV.3. 7
\V.3.8

_,.. - ,t
2017

33.191,8
161.3'14,0
129.393,9
5.609,6
8.303,2
·2.693,S
8.586,4
16.114,4
1.315,6
374,1
762.978,4
853,576,i>
364.371,1
194.708,2
137.369,7

39.020,4

o.o

o.o

3,035,1
8.171,0
-12,2
247.109,6
IU.9S2,8
10. 267,8
6.352.S
8.629,4
39.738,0
10.041,4
]4.246,2
3.455,4
708,6
29.473,S
174.068,0

-986,0
·6.779,1
6,0
1.334,4
17.267,1

17,1
-3.718.2
12.674,0

134.8S8,6

5.464,7

5.S15,6
8.664,8
·3.149,2
8.566,2
23.604,8
1.186,8
336,0
810.9S5,0
873.775,9
372.096,2
196.856,7
132.792,4
37.530.7

-94,0
361,6
·4S5,7
-20,2
7.490,4

5.267.8
1.495,9
·165.4
13.686.9
549,5
-99,6
233,3

-128,8
-38,1
47 ,976,7
20.199,6
7.72S,1
2.148,S
-4.S77,4

-1.489,7
-14,2

BO.O

115,7

0,0

o.o

o.o

o.o

0,0
404,4

0,0
3.0
010.9
2U,8
· 287,3
-971,0

401,3
37.4ll,7
3.222,2

sss,o
10.793,8
1.34,4
44.7

589,1
10.008,4

991 ,7

o.o
1.361.S

o.o
0,0
10.534,3
18.229,8

193,3
62l,O
3.125,9
0,0
157.127,3
14.799,4
1.9S8,7
31,0

o.o
134.880,4
7.416,S
0,0
-90.598,0
3.212,7
6.887,8
•1.581,5
·82.079,9
· 243.419,3
·325.499,2

37.822.6
3.450,0
257,6
9.822,8

o.o
o.o

355

531.3
10.11S,4
987,S
0,0
1.290,0
0,0

·l34.4
.44.7
-S6,9
106,9
•4,2
0,0
-71,S
0,0

o.o

o.o

13.462,5
12.440,8
192,l
58S,o
2.057,8
1.715,2
172.030,6
13.910,3
l.793. 7
2S,S
146,9
149.873.6
8.074,3
4.074,8
-58.746,1

2,928,2
-S.789,0
-1, 2
-37,l
· l.068,l
l.71S,2
14.903,3
·889, 1
· 165.0
·5,5
146,9
14.993,2
657.8
4. 074,8
31. 8S1,9

6,6%

7,3%
26.3%
22,0%
1.3%
1.5%
16.9%
14,8%
8,3%

-24,5%
•45,3%
·33,1%
0,5%
16,3%
105,4%
30,8%
-1,9%

52.5%
5,8%
-0,7%
7,2%
2,3%
-11,2%
7,9%
4,2%
•l,7%
4,4%

16,9%
-0,2%
46,5%
-9,8%
· 10,2%
6,3%
2,4%

2,1%
1,1%
-3,3%
-3,8%
-11,0%

0,8%
1,1%
7.1%

-Si,8%
·9,0%

-100.0%
-100,0%

·9,7%
1,1%
-0,4%
-5.3%

27,8%
-31,8%

-0,6%
·6,0%
·34,2%
9,5%
·6,0%
·8,4%
· 17,7%
11,1%
8,9%

·35,2%
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Tabela 2.1. Rece itas Primária5 do Governo Central - Brasil - Mensal

- -:'t

R$ Milhões. A Preços Correntes
2017

2018

Diferença

D1Scrlmlnaçao
Ago,to

Julho

TESOURONACIONAL

Variação{%)

A~o/18

Agosto

109.667,9

126.353,4

Ago/17

62.755,4

76.342,0

114.894,0
65.785,3

1.1.1

Im pos t o de Importação

2.995.8

3.842,4

3.933,2

90,8

1.1.2

IPI
IPI- Fumo

3.7S4,6

4.531, l

4.473,3

7l8,8

19,1%

455,1

443,7

-57,8
-11,4

· l,3%

507,3

-2,5%

-63-,6

-12,S%

ll7,0

17l,7

169,0

-4,7

·2,7%

32,0

23,3%
35,3%
41,5%

1.1- Receita Administrada pela RFB

1.1.2 .1
1.1.2.2

1PI - Bebidas

1.1.2 .4

IPI • Automóveis
IPI • Vincutado â importação

1.1.2.S

IPI - Outros

1.1.2.3

1.1.3

Imposto de Rend a

1.1.3.l I.R~- Pessoa Fískol
1.1.3 .2 I.R. - Pessoa Ju rídica
1.1.3.3 I.R. - Retido na Fonte
1.1 .3 .3.1 IRRF - Rendimentos do Trabalho
1.1.3.3. 2 IRRF • Re nd imentos d o Capita l
1.1.3.3.3 IRRF - Reme ~sas ao Ex.terior
1.1.3 .3.4 IRRf - Outros Re ndimentos
1.1 .4 IOF

-10.556,7

·9,1¾
· 13,8%
2,4%

S.ZZ6, l
3.029,9

4,8%

937,4

31 ,3%

392,8

413,0

S31,S

118,4

28,7%

138,7

1.l9S,3

1.651 ,9

1.832,S

180,6

10,9%

S37.2
74,5
-1,649,4

1.422, 2

l .837,S

1.496,7

-340,8

-18,5%

21.728,8
Ml4 .2
7.451,S
ll.843, l

29.605,0

20.079,4

2.648,5
15.336,6

2.654,0
2.694,9
14. 730, S

-9.S25,7
5,4
-12.641 ,7
].110,6
2.565,]
333,4
89,7

-32,2%
0,2%

5.668,l
3.566,1
1.711,1
897,6

1.1.S Cofins

-11.459,4

Varlaç~o (%)

Ago/18

Jul/18
1. RECEITA TOTA l

Diferença

ll .619,9
4.258,8
3.l02,8
3.041,8
l .116,4

6.824,l
3.536,2
3.131, 5
1.238,6
3.027,8

122,l

-81,4%
26.8%
60,2%
10,4%
2,9%
10,9%

219,7
-4.756,6
2.887,4
1.155,8
-29.9
1.410,5

4t8%

S,2%
-7, 6%
9,0%

·63,8%
24,4%
20,4%
-0,8%
83,0%
38.0%

2.803,7
18.302,0

3.050,3
20.064,8

-n .s

-0,7%

341,0
224 ,l

22.738,6

2.673.7

13,3%

4.436,6

24,1%

8,0%

1.1.6

PIS/PASEP

4 .8ll,8

S.2Sl,7

5.734,1

481 ,4

9,2%

902, l

18,7%

1.1.7
1.1.B

CSLL

4.454,4

-36, 8%

597,4

13,4%

CPMF

CIDE Combustíveis
1. 1.10 Outras
1.2 • Incentivos Fiscais
1.3 - Arrec.adaçlo Líquida para 0 RG PS
1.3.1 Urb;ma
1.3.2 Rura l
1.4 - Receitas Não Admini stra d as pela RFB
1.4.1 Concessões e Permissões
1.4.2 Dividendos e P.articlpaições
1.4 .3 Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
1.4 .4 Cota·Parte de Compensaçõe; Financeiras
1.4.S Receitas Própr ias (fontes 50, 81 e 82)
1.4 .6 Contribuiçã o do Salário Educação
1.4 .7 Complemento para o FGTS [LC n• 110/01)
1.4.8 Operações com Ati\lOS
1.1.9

1.4.9 Demais fteceítas
li. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IPI-EE

11.2 Fundo5 Constitudonals
11.l.. 1 Repasse Total
11.2. 2 Superávit dos Fu ndos
U.3 Contribuição do Salário Educação

11.4 Compensações Financeiras
11.5 CIDE - Combustí•eis
11 .6 Demais
Il i. RECEITA LÍQUIDA (1-11)
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7.991,7

5 .051,8

-2.939,9

o.o

o.o
215,6

3.369,4

l.788.2

0,0
206,6
540,6
-10,S
31.331,1
30,462,2

o.o

515,0

º·º

30.197,S
29.44.,6

8Sl.8
16.615,1

1.830,6
336,l
1.051,5
1.560.S
l.109.5
LS8l,1

o.o
30.729,l
<9.857,0
872,1
1.9 .282, 3
450,9
0,1
l .065,5
ll.042,3
1.281 ,S
1.594,4

868,9
17,788,1
7.180,2
61 2,5
1.044.l
2.7 52,9

l.ll6,S

6,7
-4,2

2.861,8

-432,6
2. 533,0

19,901,5

22.43415

15.854;1

14.8.13,7

643,4
879,6
-136,2
932,S

636,l
776,1
-140,0

979,l

2.927,S
30,9

2.049,9
371,8
31,Z

91.562,3

106.451, 9

o.o

-21.4
-8.289,4
-55,l

-39,8

124,2
3.294 ,4

694,1

--4,1%
-69.8%

-308,4
·H28,S
-10,S

·S9,9%
-84,0%

Z,0%
l,0%

1.033,6
1.017,6
16,0
1.173,0
S,349.S

3.4%

291,l:%

276,l
•7,4

82.2%
-0,7%

1.19214

76,4%
10,5%

-0,4%

-7,7%

6.729,2
612.4

84,4

428,9

80,1

958,4

602,0

605,2
-3,2
-1 .494,2

l.601,l
424,7

446,4
8.617,J
18.10S,6
13.571,3

-9,0
-1 .247,6
-10,S

o.o

·1.04014
58,0
203,0

-2.0%
-7S,!%
-4,.lo/o

ll7,0

0,4%

18,0

1,1%

-1,0%

·21,7
4,3

-4,9%

-S. 7S5,3

-66,8%
23,9'ro

-32.0%
-13, 1%
12,7%
-6,6%

4.328,9
U41,4

9,1%

26,2%
103.6%
-0,2%

S0,7
99,5
-48,8
23,6

7,9%
11,3%

103,4%

· 285,0
956,1

-145,0

5.9S3,4

3.903,5
•371,8
-14,0

190,49'

3.025,9

-44,8%

0,0
-13,7

·13.992,S

-13,1%

89?,2

º·º

17,2
92.459,5

-2,3

l,5%
1,9%
7,1%

S,4%

9,2%

20,7%
2,5%

-44,3"
1,0%
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Tabela 2.1. Receitas Primárias do Governo Central • Brasil. Mensal
R$ Mil hões • Valores de Ago/18 · IPCA

2018

2017
Discrimtnação

Agosto
114.266,3
65.386,7
3.121,4
3.9Jl,O

1. RECEITA TOTAL
1.1 • Rete lta Admin istrada pela RfB
l.l.1 Imposto de Importação
1.l.2 IP!
1.1.2.1 IPI . Fumo
1.1.2.2 IPI • Bebidas

I. U.J

Julho

528,5
142,8

IPI ~ Au tomóveis

409,l
1.349,6

1.1.2.4 IPI - Vinculado à importaçã o
1. 1.2.5 IPI - Outros
l.l.3 Imposto de Renda

1.481.8

1.1.3.1 I.R. - Pessoa Fisica

1.1.3.2 I.R. - Pessoa Jurídica
t.1. 3. 3 I.R. • Retido na Fonte

1.1.3.3.l IRRF • Rendimentos do Trabalho
l.l.3.3.2 IRRF - Rendimentos do Capilal
1.1.3.3.3 IRRF - Remessas ao E.xteíror
1.1.3.M tRRF - Ouuos Rendimentos
1.1.4 IO F
1.1.5 Coflns
1.1.6 PIS/PASEP
1.1. 7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustivei.s
1.1.lO Outras
1.2 • Incentivos Fiscais

22.639,9
2.536,l
U63,9
12.339,,
5.906,0
3.7JS,6
1.782,8

935,2
2.921,2

19.069,4
5.034.4
4.641,2

o.o

126.239,8
76.273,4

3.839,0
4.S27,l
4S4,7

l 73.S
4)2,7
1.650,4
J.835,8
l.9.578.4
2.646,1
lS.322,8
ll .609,4
4.255,0
3.100,0
3.039,l
1.11S,4
3.047,6
20.046,8
5.l.48,0
7.984,6

º·º

536,6
l.SJO,,

215,4
1.786,6

º·º

Jul/18

U0.894,0
65.785,l
3,933,2
4.4 7l,l
44J, I
169,0
Sll,5

l.8l2,5
1.496,1
20.079,4
2.654,0
2.694,9
14.730,S
6.824,1

3.536,2
3.Bl,5
1.238,6
3.027,8
Zl.738,6

S.734,1
S.051,8
0,0

-ll.345,8
-10.488,0

94,l
,Sl,8
·11,0
-4,5
118,8

·l,4%
·l,6%
28,8%

182,1

11,0%

-339,1
·9-"99,1

-18,S%
-32,1%
0,3%
·82,4%
26,9%
60.4%
10,5%
3,0%
11,0%
-0,6%
13,4%
9,3%
-36,1%

'·ª

-1M27,9
3.121,0
2.569,1

336,3
92,4
1}3,2
-19.8
2.691,8
486,1

·2.932,8

o.o

206,6

-8,8

540,6

-1.246,0
-10,5
629,6
632,0

o.o

,10,S

31.567,8

30.701,S

31.331,l

1.3.l Urb.ana
1.3. 2 Rura1
1.4 - Receitas Não Administrad as pela RFB

]0.679.1
888,6
17.311,7
1.907,4
350.3
1.095.6
1. 625,9
1.156,0
1.649,5
465,1
83,4
8.978,4

29.830,1
871.l

30.462,2
868.9

19.265,0

17.788,1

-1.476,9

450,5
O,l
1.064,5
11.032,4
1.280,4
l.59l,O
428,5
Jl4,l
3.291,5

7.180.2
612,5
1.044,1
2.752,9
1.226,S
1.601,l
424,7
84,4
2.861.B
22.034,5

6.729,6

1.4.2 Dividendos e Participações
1.4.3 Contr. Plano d e Seguridade Social do Servidor
t.4 .4 Cota·Pane de Compensações Financeiras
1.4.5 Reteitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
1.4.6 Contribuição do Salário Educação
1.4.7 Comple mento para o FCHS (LC n• 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos
1.4.9 Oemaís Receitas
11. TRAN.SF. POR REPART!~O DE RECEITA
11 .1 FPM / FPE / IPl·EE
11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total

11.'2.2 Superávit dos Fu ndos
11.3 Contribuição do Salário Ed ucação
11.4 Compensações Flnancelras
11.S CIDE · Combustívei•
11.6 Demais
Ili . RECEITA ÚQUIDA 11·111
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18.864,8

14.140,3
670,4

19.883,6
15.839,9

916,5
-246,l

635,6
775.4
-139,8

971,6

957,5

3,050,3

2.048, 1

-9,0%
-13,11%
2,S%
-1,2%

1. 3 • Arrecadação Liquida para o RGflS

1.4.l Conces.sões e Permissões

TESOURONAC IONAL

Diferença Variação (%1
Ago/18

Agosto

-4.1%
-69,7%

Diferença Var,ação (%)
Aflo/18
Aco/17
627,7
O,S%
398,6
0,6%
811,8
26,0%
561,3
14,3%
-84,9
-16,1%
26,2
18,4%
122,2
29,9%
482,9
lS,8%
14,9
1,0%
-2.560,S
·11,l %
ll7,7
4,6%
-5.069,0
·óS,3%
2.390,8
19.4%
·1s,5,r,
9\8,l
-179,4
•4,8%
l.348,7
75,7%
303,4
32.4%
106,6
3,6%
3.669,2
19,2%
699,7
13,9%
4)0,6
8,8%

º·º

-330,0
-2.970.l

·0,8%

-0,7%
·2,2%

•4,2%

0,5%
-0,9%

-40,4

-39,7
-42.9,6
2.550,9

·32.0%
·ll, 1%
l2,8%

1,0
-6.116,6
3.569,7

14, 813, 7

-l .026, 2
58, 5

-6,5%
9,2%

673,4

694,l

979,l
-285,0
956,l
5.953,4

203,7
-145,2

o.o

0, 0
32,2

371,4
31,1

17,l.

95.1'101,S

106.356,2

92.4S9,S

•l,4

3.905,4
-371,4
·13,9
-13.8%,8

•84,6%

·2l6,8

-3,9

612,4
-20,5
-8.279,S
·53,9
8,1

-61,5%

-10, S

2, 1%
2,1%
·O,J%
•7.7%

·217,1
·19,7
476,4
5.272,8
262,2
,51.S
1.127,0
70,4

-1,a

357

·1,9%
•75,0%

26.3%.

!03,8%
·0,2%
190,7%

-48,4

23,7
62.6
·l8.9
-15,5
2.903,1

2,8%

276,4%
74,8%
-4,7%
69,l %
6,1%
· 2,9%
-8,7%
1,2%
,68.1%
18,9%

4,B%
3,5%
6,8%
15,8%
·l,6%
95,l.%

-100,0%

o.o

-44,7%

-15,0

·46,6%

·ll,1%

-2.942,1

·J,l%
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Tabela 2.2. Receitas Primárias do Governo Central - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - A Preços Correntes

TESOURONACIONAL
2017

2018

Diferença

Discriminação

Jan-Ago
1. RECEITA TOTAL

1.1- Receita Adm inistrada pela RFB
1.1.l Imposto de Import ação
l.l.2 IPI
1.1.2. l IPI -F umo
1.1.2.2 IPI - Bebidas
1.1.2.3 IPI - Automóveis
1.1.2.4 IPI • Vinculado~ importõç~o
1.1.2 .S IPI • Outros
1.1.3 lmpos10 de Renda
1.1.3.l I.R. • Pessoa Física
1.1.3.2 I.R. - ·Pessoa Jurídica
1.1.3.3 I.R. - Retido na Fonte
1.1.3.3.l IRRF - Rendim entos do Traba lho
1.1.3.3.2 IRRF - Rendimentos do Capital
1.1.3,3.3 IRRF - Remessas ao Ekterior
1.l.3.3.4 IRRF - Outros Rendimentos
1.1.4 IOF
1.1.S Cofins
1.1.6 PIS/PA5EP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustíveis
1.1.10 Outras
1.2 - Incentivos Fiscais
1.3 - Arrecadação Líquida para o RGPS
1.3.1 Urbana
1.3.2 Rural
1.4 · Receitas Não Administradas pela RFB
1.4.1 Concessões e Permissões
1.4.2 Dividendos e Participações
1.4 .3 Contr. Pl ano de Seguridade Social do Servidor
1.4.4 Cota-Parte de Compensações Fln,mcel ras
1.4.S Receitas Próprias (fonte< 50, 81 e 82)
1.4.6 Contribuição do Salário Educação
1.4.7 Complemento para o FGTS (LC n9 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos
1.4 .9 Demais Receitas
li. TRANSF. POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IPI-EE
11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total
11.2.2 Superávit dos Fundos
11.3 Contribuição de Salário Educação
11.4 Compensações Financ.eiras.
11.5 CIDE - Combustíveis
11.6 Demais
Ili. RECEITA ÚQUIDA (l-11)
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Variação(%)
Jan-Ago/18

Jan -Ago

Jan-Ago/17

882.460,9
546.841,6

971.882,6
606.497,l

89.421,6
59.655,5

1011%

20.658,0
28. 786,4
3.405,3
l. 796,0
2.837,4

26.988,0
36.279,1
3.488,0
l .668,l
3.321,3
11.662,3
16.139.S
244.702,0
25.480,8
89.741,l
129.480,0
66.932,6
32.910,8
21 .115,2
8.521,3
23.988,2
164.384,2
43.540,l
55.580,9

6.330,0
7.492,7
82,7
-127,9
483,9
2.904,0
4.150,0
10.705,9
1.323,7
5.434,6
3.947,6
3.087,3
•4.458,8
3.79S,l
1.524,0
1.138,4
28.36S,7
6.836,3
5.883,l

30,6%
26,0%
2.4%
-7,1%
17,1%
33,2%
34,6%
4,6%
S,S%

o.o

o.o

2.98.9,4

-850,7
-6.245,9
5,2
9.243,7
8.376,6
867,l
20.517,2
5.453,2
l.~26,3
120,0
14.398,6
85S,4
357,l
333,7
40,7
·2.667,8
17.707,3

8.758,2
ll.989,4
233 .996,l
24.157,2
84.306,6
12S.S3'2,4
63.845,4
37.369,7
17.320,1
6.997,3
U.849,8
136.018,5
36.703,7
49,697,8
0,0
3.840,l
14.291,1
•17,4
ll4.704,9
228 .867,0
5.838,0

8.045,2
-12,2
243.948,6

237.243,S
6.705,0

100.931,8

121.449,0

4.783,2
U38,9
8.398,l
24.856,8
9.064,9
13.689,6
3.079,3
698,5
31.722,7
154.094,8
123.S36,9
5.356,0
7.926,5
· 2.570,5
8.196,0
15.395,2
1.2S4,S
356,2
728,366,2

10.236,4
6.265,2
8.518,0
39.255,4
9.920,3
14.046,7
3Al2,9
739,2
29.054,8
171.802,1
133.076,7
5.444,6
8.S46,4
-3.101,7
8.448,4
23.333,4
1.169,2
329,7
800.080,S

9.539,B

88,6
6l9,8
-531,2
252,4
7.938,3
-85,3
·26,4
71.714,3

10,9%

6,4%

3,1%
4,8%
· ll,9%
21,9%
21,8%

5,0%
20,9%
18.6%
11,8%

·22,2%
-43,7%
-30,1%
3,9%

3,7%
14,9%
20,3%
114,0%
3S,1%
1,4%
57,9%
9,4%
2,6%
10,8%
5,8%
·8,4%

ll,5%
7,7%
l,7%
1,8%
20,7%

3,1%
51,6%
-6,8%
-7,4%
9,8%
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Tabela 2.2. Receitas Primárias do Governo Central - Brasil • Acumulado no Ano
R$ Milhiles • Valores de Ago/18 • IPCA

TESOURONACIONAL
Discriminação

1. RECEITA TOTAL
1.1- Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação
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Jan -Ago

Jan-Ago

924.372,4

1.1.2.1 IP I - Fumo
1.1.2.2 IPI . Bebidas
1.1.2.3 IPI - Automóveis
1.1.2.4 IP I - Vincul ad o à impo rtação
1.1.2.5 IPI , Outras
1.1.3 1mposto d e Renda
1.1.3.1 I.R. · Pessoa Flsica
1.1.3.2 I.R. - Pessoa Jurídica
1.1.3.3 I.R. - Retido na Fonte
1.1.3 .3.l IRRF • Rendimentos do Trabalho
1.1.3 .3.2 IRRF . Rendimentos do Capital
1.1.3.3.3 IRRF - Remessas ao Exterior
1.1.3.3.4 IRRF • Outros Rendimentos
1.1.4 IOF
1.1.5 Cofins
1.1.6 PIS/PASEP
l.l.7 CSL.L
1.1 .8 CPMF
1. 1.9 CIDE Combustíveis
1.1.10 Outras
1.2 - Incentivos Fiscais
1.3 - Arrecadação Liquida para o RGPS
1.3.l Urbana
1.3.2 Rural
1.4 - Receitas Não Administradas pela RFB
1.4.1 Concessões e Permissões
1.4. 2 Dividendos e Participações
1.4. 3 Contr. Plano de Seguridade Social do Servidor
1.4.4 Cota-Parte de Compensações Financeiras
1.4.5 Receitas Próprias (fontes 50, 81 e 82)
1.4 .6 Contribuição do Salário Educação
1.4.7 Complemento para o FGTS ILC n• 110/01)
1.4.8 Operações com Ativos
1.4 .9 Demais Receitas
li. TRANSF . POR REPARTIÇÃO DE RECEITA
11.1 FPM / FPE / IPl·EE
11.2 Fundos Constitucionais
11.2.1 Repasse Total
11.2.2 Superavit dos Fundos
11.4 Compensações Financeiras
11.5 CIDE - Combustlveis
11.6 Demais
Ili. RECEITA LÍQUIDA (1-11)

2018

S72.929,7

1.1.2 IPI

11 .3 Contribuição do Salário Educ~ç5o

2017

21.630,1
30.145,0
3.564,3
1.882,2
2.971,1
9.170,0
12.557,4
245.232,7
25.290,6

88.405,0
131.537,l
66.913,2
39.)45,6
18.149,4
7.329,0
23.930,2
142.454,4
38.443,3
52.121.7

º·º

4.021,3
14.951,1
-18,2

Diferença

985.023,0
614.972,8
27.315,3
36.764,0
3.S3S,S
1.692,7
3.362,4
ll .799,3
16.374,0
248.322,1
25.815,3
91.154,4
131.352,3
68.015,4
33 .315,9
21.390,9
8.630,1
24.296,2
166.526,2
44.118,1
56.423,7
0,0
3.035,2
8.172,0

Variação(%)
Jan-Ago/18
Jan-Ago/17
60.650,7
6,6%
42.043,l
7,3%
5.685,2
26,3%
6.619,0
22,0%
-28,7
·0,8%
-189,5

·10,lo/o

391,4
2.629,3
3.816,6
3.089,4
S24,7
2.749,5
-184,8
1.102.2
-5.829,7
3.241,5
1.301,2
366,l
24.071,9
5.674,8
4.301,9
0,0
-986,0
-6.779,2

13,2%
28,7%
30,4%
1,3%
2,1%
3,1%
·0,1%
1,6%
·14,9%
17,9%
17,8%
1,5%
16,9%
14,8%
8,3%

-24,5%
-45,3%
-33,1%
0,5%
0,3%

245.775,2

-12,2
247.109,6

1.334,4

239.664,3
6. ll0,8

240.319,4
6.790,2

65S,I
679,4

105.685,7

122 .952,8

17.267,l

16,3%

5.000,1
4.8S6,S
8.794,8
26.051,l
9.491,9
14.345,7
3.222,2
731,5
33.191,8

5.267,8
1.495,9
· 165,4
13.686,9
549,S
-99,6
233,3
17,1
-3.718,2

105,4%
30,8%
· l,9%
52,5%

161.394,0

10.267,8
6.352,S
8.629,4
39.738,0
10.041,4
14.246,2
3.455,4
748,6
29.473,5
174.068,0

12.674,0

7,9%

129.393,9
S.609,6

134.858,6
5.515,6

5.464,7
-94,0

4,2%
-1,7%

8.303,2
-2.693,S

8.664,8
•3 .149,2

361,6
·455,7

16,9%

6,0

11,1%

5,8%

-0,7%
7,2%
2,3%
·11,2%

4,4%

8.586,4

8.566,2

· l0,2

·O,Z%

16.114,4
1.315,6

23.604,8

7.490,4

46,5%

1.186,8

· 128,8

3 74,1

336,0
810.955,0

·38,1

·9,8%
-10,2%

47.976,7

6,3%

762.978,4
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Tabela 3.1. Dividendos e Participações Pagos à União• Brasil - Mensal

-t

R$ Milhões• A Preços Correntes

Varlaçíio [%)

Diferença

D1scrim1nação

TESOURONACIONAL

Ago/18

Jul/18

DIV IDENDOS E PARTICIPAÇÕES

Banco do Brasil

Variação{%)

Diferença

Ago/18

Ago/17

136,2

0,1

6U,5

612,4

276,3

297.0

o.o

392,0

392,0

95,0

ll,0%

38,4

º·º
º·º
o.o

29,7

29,7

·8,7

·22,7%

o.o
o.o

o.o

o.o

o.o
o.o
o.o
o.o

0,0

º·º
o.o

o.o
o.o

0,0

o.o
o.o
o.o
o.o

187,0

187,0

187,0

0,1

3,8

l,7

3, 0

BNB

BNDES

º·º

C~ixa

o.o

Correios

o.o

Eh;-trobr.is

º·º
o.o

IRB

Petrobras

º·º
0,9

Demais

º·º

82,2%

347,2%

Tabela 3.1. Dividendos e Participações Pagos à Un ião - Brasil - Mensal
R$ Milhões - Valores de Ago/18 - IPCA

2017

2018

D,fernnça

Discriminação

Agosto
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES
Banco do Brasil
BNB
BNDES

Caixa

Julho

Variação (%1

Oez/16

Agosto

Noe/16

Diferença

Variação (%1

Dez/16
Dez/15

350,3

0,1

612,5

612,4

262,2

309,4

o.o

392,0

392,0

82,S

26,7~

~o.o
o.o

o.o

29,7

29,7

-10,3

·2S,8\lt

o.o

o.o

0,0

o.o

º·º
o.o

º·º
0,0

o.o

o.o

o.o
o.o

o.o
o.o

o.o
o.o

0,0

Pe!'rob,as

o.o
o.o

o.o
o.o
o.o

187,0

18?,0

18?,0

D@nia is

0,9

0,1

3,8

3,7

2,9

Correíos
Elet robrás
IRS
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º·º

D,O

74,8"

O,D

o.o
129,2%
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Tabela 3.2. Dividendos e Participações Pagos à União - Brasil - Acumulado no Ano

R$ Milhões - A Preços Correntes

TESOURONACIONAL
2018

2017
Discriminação
Jan -Ago

Variação (%)

Diferença

Jan-Ago/18

Jan-Ago

Jan-Ago/17
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES

4.638,9

6.265,2

1.626,3

Banco do Brasil

819,5

1.291,0

471,S

0,6

BNB

100,9

78,5

-22.4

-0,2
-0,6

BNDES

3.412,4

1.S00,0

-1.912,4

Caixa

0,0

2.804,3

2.804,3

Correios

o.o

o.o

0,0

Eletrobrás

0,0

0,0

0,0

52,6

59,9

7,3

o.o

374,0

374,0

253,4

157,5

-95,9

IRB
Petrobras
Demais

35,1%

0,1

-0,4

Tabela 3.2. Dividendos e Participações Pagos à União - Brasil - Acumulado no Ano
R$ Milhões - Valores de Ago/18 - IPCA

2017

2018

Jan-Ago

Jan-Dez/16

Jan-Ago

Jan-Dez/15

'

DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES

Variação (%)

Diferença

Discriminação

4.856,5

6.352,5

1.495,9

Banco do Brasil

855,9

1.306,1

450,2

0,5

BNB

105,5

79,4

-26, 1

-0,2
-0,6

BNDES

3.574,4

1.522,6

-2.051,8

Caixa

0,0

2.846,5

2.846,5

Correios

0,0
0,0

º·º

0,0

Eletrobrás

0,0

0,0

55, 1

61,0

5,9

0,0

376,9

376,9

265,6

160,0

-105,6

IRS
Petrobras
Demais
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30,8%

0,1

-0,4
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Tg,bela 4.1. Oe~pesa5 Primária, do Governo Centra l •Brasil• Mensal
RS Milhões~ A Preços Correntes

Dl sc,imln;u;ão

IV. OESPBA TOTAL
IV.1 Benctfdos Prcvldenciârlos
IV,1.1 B-cncfrcios Prev1denciârios • Urb;irw
d/q Senrenros Judidof1 ~ Ptttat6rloi
IV.1.1 Sencficios Prcvldcnd~tics- • Ru,a1
d/q 5M t('fl~(]'.f JvdicioiJ e Precor6rlor
IV.2 Pe!.soal ~ Enca rgos Sociais

d/Q Semenças Judicft1J1

é

-::t

■

IV.l Outras Oe-5-eesas ObrlgatóriasIV.3. 1 Abono e Seguro Oe:scmprego

JLllha

TesoURONACIONAL

Variação t~}

Ago/18

AE:Qsto

Jul/18
-1.7S4,S

Dlfer-enç,1

Variação {% j

Ago/18
Ago/17

10 1.673,3

113.9-H.G

47. 186.J

itS.276.,2

111.192,8
49,.~8.2

3S.58B.4

3S.731.1

11.$97,6
UiJ,4

9.S.4S.l
253,4

UJ,5

·]1/J

2 1.S911,l

29.011,2

13.48'9,7

J,8515,6

B,6~j,

,l4J,CJ

.J61,71'

730;0

J79,6%

12.14,El.6

1"1,911,1

1.136.S
14,9!1:8, l

·S.'>ll,S
8'>3,5

·19,01~

4,06,S

-2.9111,l

·16,S"

'2.'249.S

11,611

4 7S.9

498,9

Procatãrios

OlfJJren,a

2018

4,720.6

. ,,.

4.Md,3

--,1.5%

4.07l.0

9,0%

3 7.424,4

1.693.'.3

4.7%

722,7
11.923,8

·1 19,9

-.?J.39'

2.318.7

24,9%.

-8,'"

11).519,6
2:.16-2,:2
1.8]6,0

10,1¾

223,7
3'G,l

44.8~

68,l

4,6%

s.i"
l.8"
4116,.

S.196.S

JS2,3

7,3%

Abono

1.4136,9

l.>00,6

,.Q81,5

JB0.9

22,4H

64~16

10,l"
44,9%

Se-guro Desemprego

3.183,l
61 ,0

3.!43,7

-28.G

70,6

J.Jl5(J
58,4

·0,.9"
•1',ZM

-J6$,7
.].6

.,,,X

12.6

!.7,8

ll.6

·W, 1%

0, 1

D,6%

r2,S%

0,0
•,2
220,8

8,9'1
5,0%

18,l

,s,,i;

o/q Se~u<o Defeso
IV.3.2 Anisciad,iu
IV.3.3 Apolo fln . EE/M M
IV,3.4 Au!Cílio COE

IV,.3.S 8cnefícios d~ Legl.Maç.ão f.spcci;ail e lndenf?il~õcs
fV.3.6 0ent!-Hdos de Prttst.!(:iD CrJnlinuadil d,1 LOAS/RMV

dj,q Sente~ros Judicfor~ e Pre-mtôrio~
IV.3. 7 Complem!!nto do tGTS {lC nll t 10/01]
fV.3.8 (f"édilcs hlrao1dit1áriM [excelr;:i PACI
IV.3.9 Compen.-sa-i;.ão ao RG PS pelas D~sonêr.açôe~ da Folha
IV. 3.10 COllvC11los

0,0

0,0

o.o

0,0

IV.l . 13 FUNDEB (Complcm. Unl3o)
IV ..3.14 Fu ndo constit ucional OF

IV.l .l S FOA/FONE
IV.3 .16 ~el ~andir j LC nll 87/ 96 e 102/00)
IV.3.1 7 Reserva de Con1i11gência
IV.3.18 Rc:!is.atc. E!:1/Mun. Comb. Fôs:.sei.s

IV,3.19 5.ent enças Judicial~ e: Precatórios - OCC

S\lbSídios, Subucnções e Pro agro

IV. 3.20. J OP<=, ações Otkiais de Crédito e Reordeni:l ment o d@ Pass.Tvos
IV J .20.1 .1 Equ~lilijÇão de custeto agmpcccu.irio
IV.3.20.1 .2 Equalh?:açào de lnven. rural e Jgrolndus.ttl31
IV.3.20.1.3 Política dr? preços .;igr·lcof.is
E'qtJieli~açá'a Emprfstjmo do Governo F~derol
EqoolfroflJO Aq11isií&~ da Gawrno Federal

Ga,aotio õ Suste,uorão de Prtcos

o.o
o.o

•S,l'-í

o.o

46,9

52,6

su

4.493,l

4,,6S.2.0

o.,

4.7 18.õ

66,1

1, 4%

Hl'l.8

81,3

·l9,.4

11M6,4

~28.9

1124.7

-4,l

·19.J'Jiit
· l.0%

-2 1.7

-4,9%

48.6
973,9

lP

60,6

1 1.9

l l l ,3%

12.0

24.8%

961.0

919,9

--4 1,l

-4.:3%

· >'1,0

· S,$%

J&,7

!V.3.ll 0o.)t;5é5
IV,3.12: F,1b,ic.aç:lo dr C~dutas e Moedas

IV.3 .20

o.o

o.o

-1 1.1
-~.2

- 1,5

0,0

'·º

0,0
0,0

121.a

11 9,4

-14.S

l .102.S

963,9

S4".6
%3.9

105~1

lEi'2,0

L32 ,6

·18, 1%

o.o

o.o

o.o

-n.d
o.o

162.S
0,0

1-59,2

IS9,2

o.o

o.o

o.o

0,0

º·°"

o.o

0,0

0,0
l:32,:3

o.o
•148,l

•S2,8%

]70,6

--4.291,7

-92,1"

8,7
66,6

21.9%

370.G

66,6

2 1.~%

•4,6

-45,6%

-0,6
3,9

-1.2,3%

123,7

280,S

304,0
304,0

4.662,l
4.662,3

0,0

o.o

º·º

0,0

-29.:2%

º·""

· 16.7

-100.0'I

-8,0

-100,0%

· 37,2
-1~8,S.
l.7,6

•l0.6%
-12,6%
26.2%

o.o
-3.3

-2.1%

o.o
0,0
7,0!<

10. l

41$3,l

s,s

-4,291,7
.,a-ai1,6

1,5

70S,2
SS, 2

o,,

·M.1$

n.a

7G,7

21.5

-92.1%
-98.S%
-99.0!I
38.9"

O;O

16,J

s.•

·HU

·100.""

0,0

61,1

0,0
15.1

J9.1
17,9

jf.J,B!lii

-16,0

-SB.!I"

11,1

JJ,7

Sl,6

5,l"

53,'11'

J9,9

19,1

1.1514.0

57,4

·1.136,6

·9S,2%

13.3

J41.-1"
46,7%

45,8

U99,4

47,4

-1.1§2,0

-96.""

J,6

J,S"

•6,7

-5.d

10,0

J.S,4

16.l

0,0
lrl.9

0,0

-H,dN

85,J

·]8.9

-112.4

-6J,1

0, 0
9S,l
-16.4
d$_S

O;O
•.3,3

53.8

0,0
-73,6
JB,9

31,4
•34,8

110,d~

IV.3.20.1 .6 Programa ~specl.al d,e .saneamento de :at.lvos (PESA)
IV.3.20.1 .7 Álcool

o.o

l.7

145,7

lrl'i,D

Jo!.IS,7

o.o

n ,7

0,0

· 11,7

0,0

lV.3.20.1.8 CJcau
IV.3.20.l.9 Programa de. subsidio à hJbililçlio d!!: lnt e,e1sc .social [PSH)
lV.3.20.1.1 0 5e<.uritização da dívida a~tícola ILEI 9.1.38/1995}

0,0

~,o

o.o

0,0

o.o

0,0

o.o

0,0
0,0
0,0

0,0

o.o
-18.8

65,7

60.1

-S,6

4,0

l,S

3,1

-0,7

o.o

3.8

o.o

2,3
0,0

2. 1S8,8

o.o
o.o

3,Z

o.o

o.o

o.o

180,0

63,9

o.o

-6.1.9

o.o

o.o

o.o

o.o

0,0

0,0

o.o
o.o

0,0

º·º
o.o

·W,i

o.o

IV .3.20.1.4 Prcnaf
Equoli1orõo Empr~ selmo do Go~rno federal
Con-ctn.õo de Fimmciomenro
Aquisiçõo
IV _3_10.1.5 Proex:

fqvalizoçJo Emprhtlmo do Go~rn.o F~d~ral
Conctstõo de Fincnciomento

IV.l .20.1. 11 Fundo da terra/ INCRA

IV.3.20.1.12 Fm1c3f(!
IV.).2.0 . 1.13 Re,.,italita
IV..3.20. 1. 14 Progtama de Sl.lslentação ao lnvestíment o r PSI
IV.3.20.1.tS O~ra,oes d,e, Mkrocredito Produtivo Orient.>do (EO,MPO)
lV.3.20.1.16 Operações de ctiédito des1l11adas a Pessoas com def ic.iéncia (EQPCDl
IV.3 .20.l.17 Fundo nacional de Qe:se~voMmento IFND)
IV.3.20.l.18 Fundo ~tcrla1 Aud'i,ovi$1.1a1 (J;SA)
IV.3.20. 1. 19' Capltallzaçlo à Emgea
(V.3.20.1.20 Subv. P.arclal ã Ft~muneração por Ceu.ã~ de Ene rgia l; lêlriu. (le Uaipu
tV.3.20.1. 21 S.ubv~ncões Econêmicls
IV,3.20.1.22 Equali1ai;'ão dos f:undo., rnNFONE/rnC.o
IV.3.20.1,23 Sudem!
IV•.3.20.1,24 ~eceilJs de R~c.uperaç~o de Subvenç:Õé5
IV.3.2,0.2 Proagro

IV. l.20.3 PNAFE
IV.l. Z0.4 PRODECER

tV,3.21 Trat1.sf~têncla'S ANA
IV.3.22 Transíen!ndas Mult35 ANEEL
IV.l.23 FIES
lV.3.24 Financiamento de Campanha Elei1or;il
IV.4 Ocsee.~s Olsc, iclonár1:&s • Todos os Poderes
IV.4.1 Discricionárias Exécullvo
IV.4.1.1 PAC
d/qMCMV

IV.4 .1.2 Ooaç6es e Convênios
rv.4.1.3 OemU"ls
Mln, da Saitde
Mln. do D~ s. Social
Min, da Educaçilo
Otmais
IVA,. lA Emissões d~ TOA
IV.4.2 LEJU/MPU
teg islarlvo

Jodi<:iório
Demais
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º·º

·21,6

,.•

119,2'1&

•43,4"

0,0

o.o

0,0

·l,S
-2-157,•

o.o
o.o

-8.6%
-'18,0'I
·100,0%
·99,9%

o.o
-1 00,0%

o.o
2Q,7

-ó,9

•l.7

5,2

o.o

o.o
o.o

o.o
o.o
o.o

o.o
o.o
o.o

27,'1

3,9

16,6 ...

G~,l
--110,S
1.715,l

S,4

8,S!I

0,0
23,S

-47,2

63,8
SS7,4

o.o

o.o

20.144,(i

ll.6B6,0
l0.676,0

19.105,4
2.079,l
117,2

a.o
17,120,8
8.]SCJ,2
.lJ65,i

1.ag1 .1
280,9
17,6
18.763,5
9.111,9
2.954,6

24,356,a
23.311,8
1.688,5
416,l

o.o

·180,0

1,0
0,0

o.o
0,0
•U ,3
0,1

1.715,2

1.711,l

797,~

145,Z
·3,4
1.836, 1
JS8,6

3.258.5

J(l3,9

4

~100,0%

o.o
-75.2%

6,8

2.670,B

· 18.7%

-0,8

-592,8

l.635,8

· 22,] %

o.o
•0,9
0,0

0,0
· 100,0h

o.o

20.599,6
B.95J,J

14,i

•0,9

o.o
o.o

0,8
0,0
-l,7

0,0
40,7
GS,S

88,9

o.o
o.o

•J,2

o.o

o.o

58,4"

•32,6"
).1'%

, 1,,),.

12,3"
12.7%

4.112,]

"·•"

609.2

l0,°""
21,4"
29.)%

108.9

96,2"

St7-"

4 ,106,S

•19,J"

J4,i

9,8"
-J,7'6

J.473,S
70J,J

!C,J"

20,_l !I
8,511

l,9,.

2.278,2

Z.611,3

Z.97J,•1

J6D,1

H.8"

9J,3
69J,2

30,4'-

3.4U,. i

5.416,3

1,.330,6

31,6"

/.989,l

58,0"

635, 1

4.03S,7
3,8
1.010.0
118,4
700,7

180.G

J80L9

,,3
939.l

J.?3,5

s,,

9,5
i .045,0
J4I,ti
728,3
JJS, I

1S.2,8K

4,1

e.um

.l S,0

l,S,.

1.3.2

JO,l l"

17,6
-S,S

J,9"
.J.]"

105,8
J8,J
9,3,:2
·5.-S

14,6"
14,7"

11,J.,i,

.J,(n(,
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Tabela 4.1. Oespeias Prim.â(ia5 do Go"emo Central• Bra sil - Men sa l
RS Mllhõ•s - Valoros do Ago/18 - IPCA

IV. OE5PESA TOTA1.

JV.1 BeneJldO$. Prevldencilhios
IV. l .1 Ben~Hdos P(evldentiárics - Urbanc
d/q Seneenfas JurJJdoi!, ~ Pre,G~õrr'"os
IV. 1.2 Bcndldos Prcvf.dcndárfo~ • Rural
d/q S!!'rHt-t.lfa.s Jut:lr fo;1 ~ P,t-t.arórios
JV.2 P~.)I e- Enc,u1os Sociais

105.,ll.ii,4

JU,84.S,l

49.154,ilii
37.080-,6

45.235,S

Sl9,9
J2.0B:3,9
170,3
2:Z.499,S
413,6

d/q Stnt~n,.o.s: Jud;âái1 ~ Prt!râlórfra
IV.3 Ou1r.1s Oeseesas Obrlfialé ria~

u .m.1
~•. ')J,8,6

1v .3.1 Abono ~ segu~o D1!$.ém!l,eg_o

JS.6"9.0
9-11, 7
9.Slfi,6

as.v·
2.B.'87,1
24'2.8
17.956.0

112.19:Z,l!I
49.313,:Z
3,..424,4

722.1
11 ,9-2"3.8
131,.5
23.'11!19,7

-J.6S2,l
C.,112, 7

1.725,,4

-1!9.0

J.136, 5

2.l87,J
-Jl,7
-S.il91;ili
89J. 7

U .9915,1

· l.!i!.7,9

356.6
382',4

•t&3,,9

5.!96.S

l ,497,1
JAlJ.4
tiJ,5
U,1

1.699,0
J ,1-10,9
70,S
17,fl

1.081,5
3.JJ5,I
58,4
12.6

-5.2

rv .3.3 ./lipoio Fin. EE/MM

0 ,0

0,0

o.o

o.o

IV.3.4 Au:dnocoe:

o.o

o.o
s~s

o.o

o.o

Abono
Seg~,o ~semprego

d/q Segure Oe/és9
IV.3.2 Anistiados

1\/.3.5 Bl'n!:'fída.s d~ legislação Especial

I! lndeni~ar;õl!j
IV•.l.6 iU:nt-ffclo~ dt Pr~stação CcintlnuMa dêi LOAS/RMV
d/q Sentença.s JcuJici'ai1 ~ Prec.atõ,Jos
IV.3.7 Campt-1:!mcnto do FGTS jl( n9' 110/01)
IV.3.8 Créditos EM.U~ordln.-5rlos [exc.eto PAC}
IV.3 .9 Compensação ao RGPS pelill~ De ~oner.ilções dai Folh.J
IV.3. lD Convênios
IV.3.11 Oo;1i;aes
IV.3.12 fabricaç,ãode Cédul:a.s. e Moedns
IV.3-.U FUNOU jCcirnptem., União)
111.3.14 fundo Con~tiluclonail Of
IV.3.IS fDA/fDNE
J\1.3, 16 Lt1 t::;u•1dlr (l.C 11t 81/96 t 102/00)
IV.3. 17 Reservill ~e ContFngêncla
1\/.3, IS Rc~S-il:rc. fSr/Mun. Comb. Fósseis
1v.1.1g, -Scntenç-as Judiciais C! ~(l!t..ttóticis • occ
IV,3-.20 Subsldios, ~bve.nç-Ms e Pro:iglo
IV,3.20.1 Opc, ações Oílc.lals de Crc!:díto e Réõfdt-n.aml!"nto de Pas~ivD',i,
IV.3.20.l.) fQUé!IÍliH;:5o de custeio agropec.uárici
IV.3.10.l.2 fquitlizaç~o de it1vest. rur;,1 e ~nr°'ndus.uta.l
FV,3.20.1.3 Polí1ica d'~ pr~os a,g:ficolai5

Equallzoçào fmpl'éslima do Go11-eorno Federal
Eqr.,ct11ioç6o AQllií-l'~~s do Govo!'foO Fo!deral
Garanlio ã .:Sunen-tQçào de Pr1:~CJS

Pronaf
iqu(l/izorlio bnprl.s:1Jmo dCJ Go11~rno Fede,al
Conccsliic de Fino~clcmenro
AQul#\iJO

IV.3.20.l .4

48,9
.:..681 ,6
6S, 8
46$,l
S0,6

11.647,S:
f00. 7
423,S

-l.-9:

o.o
o.o

o.o
o.o

9Gl,l

!Uil,9

'~0,0'-ª

o.•

132,C,

•:1.9.2:

o.o

0,0

11:,"9,3
0 ,0

lS9,0

1Si9,2

o.o

o.o

º·'

o.o

1) 2,.3

315,7

0,0
280,2
•1.6S8,1

3?0,6

-4.187,S,

316,7

4,65$,1

]?li.ó

•4.287,5

IÓ,S

4S2. 1

S,S.

-44?, I

704,15

o.o

-70.3,7

SS, l

76,7

'1,S

0,0

· 16,1
19.7

•.,

17,~

127,0
1.149,0
Ul9,'5

o.o

128,9

,.s
,s..s
o.o
6J,7

12.2"

..,

J~l

JJ.6
1.112."SI

Sl,6
57,4
47.4

-7.0

·5.4

JO,a

•J0, 1

0,0

IV,3.20,J.7 Alcool

o.o

IV,3.20.1.S C:.1c:11u

o.o
o.o
o.o

FÍnil11ciarntn t0 de Campanha Eleltoral
IV.4 De:s;f=!:;,.s Oiscrldon~tlas • TOOos os Pcdere.s
lV.4.1 Oi$c;rlclonáríais Executíiio
IV .4.1.1 PAC
d/oMCMV

-30.0

'·'

17,.§1

· l . 13S,S
-1.lSO.~
15.4
9Stl
41$,id

,._,

1<15,,7

1'12,0
-11 ,7

su

111,4"-

168,3"
12,ffi

7,-:1%

ns"
-0....

-17, J"

·2'1,0%

l78.0

·5.J

-8,J M

0,S

•l,1%
1,S"-

-19.~
0,9'1
11 1,S,.,_
•4,2%

·29, 19'
0,1%
· 1&.1 ';11í,

,.,.

2,2:

4.S.%

0,8"
1J,6'N

-40,,4

·&.7!,

10.0

19.8%

-17.4
•8,3
•.:.2,3

-100.mt.
•JJ.4!'

-18S,l

-16,1%.

23,1

21.1'%

-9"..8

0,1%

-10, I

o.o
o.o
·SU"
.g,2_0%

.,,.°"

l,S
S.3,9

-S,O
-0,"'J

·•H.B"

162~' "
5J,3'il
-9S.2'i-

-3B.6
.3g_.,1

0,8

-!16; 0,ij

lfio.6
·0.3

17,0

-,0,.J~

19,1
•J.3,6
14S,7

65,7
l.a

60.1

·S,6

•B,S."

90,1

'·'

--0,7

· 11.~

-1,J

•99,9'k.

·1.0

0,0

63,8

-63..B

0,0

0,0

0,0

o.o

o.o

O.O

o.o

o.o

o.o
· 100,0'K

0,0

o.o

o.o

º·o.oº

· 20.7

-100,0%

º·º
s.,

, 7~.l'/lt

0,0

o.o
o.o
o.o

23,S
63,8

,º·º..

li,7~

71,3

69,:2

S,4

8.5..

-49,2

~tS

o.o

o.o

•0:.0,S
1.715,,2

ill,919,2

?1.666.S

-S.91,J
UlS,J
l .690,3

W.010,6

2:0.657."

2.166,5

1.889,4

8.596,2.

18(),7
U,6
11.146.7
9. 101,7
1.951,C

4.Ui, I

o.o
o.o

799, l

J4,1
20,S99,6
R.9SJ, J

145,4
•J.4
US2,9
•lSC,4

"'6,S
361,S
l ,J 'JJ,1

1.608,9

J ,J.$8.S
1.9,1,4

3.570,9

4.081,0

s.,

S•.r:,6,l

l.3

9.S

978.6
118, 1

1.009,l

J28,3

l .04S,0
141, f

1561,7
188,1

l ~O

728,3

13.J
28.J

180.B

175,J

-S.6

S,7
3S,9

-41.1 ~

o.o
o.o
o.o

0,0
-3,2

2.65-1 ,◄

·25,-f,lli.

o.o

· l.8

"'·'

Zll..l-Só,a
:U.lll,S
2.638,S

s,.o"

0,0

IS?,S

l7,.a:

· }6,9'io
111.s"

o.o

0,0

ll2,4

.-.o.a"

·O."'

o.o

o.o

· 1,7

1.11'

--6Q,4'!11i
J 1.1..1N,

o.a
•4,4

I19,4'i

o.o

o.o

,tltl.~

o.o

o.o
o.o
o.o

o.o
o.o
o.o

'· "'

17,()11

17,.ffl'I'.

•IJB,a"K.
•99,9~
39, 1%

3,.2

-2,"J

·6·""

Sl,9

o.o
o.o
o.o

0,0
-G,9
0,0

·9.1%
-100))%.

0,0

0,0

o.o

-:U %

l5,5

o.o
o.o
o.o

0,3

-9,0!"f:

o.o
o.o

'·'
o.o

o.o
o.o

S."39,0!<

o.o

o.a

JS~m

SS.,,J
·306,3

0,0

-uss.s

·1.l"-

990,1

M

21.6

º·""

;9,a,;

712,9
1.715,0

o.o

J.197,9
Z.373,f
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-14'1.9

S,9,C.
0,419rr.

· 19,0-%
J68,Z'1!:
-lt,St".

3,8

Min. do Saúde
Mm. do ~1. Sodol
Min. do E'd11ca'"ão

legiJlatlvo
Jvdidririo
Dtmofs

25,0%

Ji!l,7

•,li6K

o.o
o.o

85.J
-.6J.7

o.o
o.o

'-""

343.?
102.8
-160, 1

2.156,9

1]6,1
0,0
17,333.7

Oemols
IV,4,1..1 Emissões de- TOA
IV.4., LEJU/MPU

o.o

o.o

•J<l,7

6.256,4'

º·º
l ,4

IV.4.l .l Doaçõe$ e Convl:nlos
Dern:iis

IV.4.1.3

1S,1

1. r98.J

o.o

IV.3.2.q

º·º

40,7

· H.5
li.9
· 111.3
.3,1
11.7

IV,3~21 FIES

84,6

,1.;

o.o

Tr~rtsfe:rêncla:s MultJi ANEIEl

70.2

J2,0
•40,2

2(,,0

IV ..).22

-1,•~
•l.91 3

42t..7

56.1

JV.3,20.4 PRODEC!R
IV,J.21 f r;")nsfc,~nclasANA

51,1
4 ,73:3,0
$1, 3
60,6
g19,9

fQe1alilOÇÔO E.mp,t slimodo Governo Fede,al
CQ/lcessdo de Flnondom~n(t)
IV.3.20. 1.6 Progr.ami) espeClill de .s:aneam~nto d! ;UIYOS {PESA)

de .s.ubslcflo .i t.iiab !t.a,i;ão de interesse s:odal {P5H)
IV,:l.20.1.lOSecurillza,lo da dlvld.i agrit()ta {LEI 9.138/!"99S)
lV.3.20.1.11 Fundo díl rnrra/ INCRA
IV,l,l0.1.11 Foo'3f~
IV, 3, 20.1.13 f\,ey it:ttil:t
1V.! .20.1.14 P,ogram.i d~ Su.s.tenraçiãc;i ~o lnve~tímenlo -PSI
IV,3,20.1. 15 Opt-·ta~sd~ Micro,c1edi10 Produtivo 0,ienlado (f QMPO)
IV.l.20.1 .16 Oper3ç3es de a-édito destiri adi:l.ta Pes~s com defidência (EOPCO)
IV,l. 20. 1.17 fundo !')ildonal de: desenv~'.'imento [FNOl
IV.3.ZO.l.l8 hindo Se torfal Aud10Yi.s.ui!II jFSA)
IV:3.20.1.19 Cap,ilallzaç.ão ã Ems:c:-a
IV.3.20.1.:20 St.lhiJ. P.ud.1t1.'I ~mun..,1."IIÇSq, por C:ll!s,ão de Ene rgia. Eléulca d!! lt:111pu
IV.3. 20. t , 21 SiJb..,.11:!t'l('~ f:conômLc.as
IV,3.2:0.1,22 fqu:i!lização dos Fundo5 FOA,/FONE/FOCO
IV..l.20, 1,23 ~dcne
IV. 3.20.1 .24 Rea!ita-s. de Recuper~çlo de Subveni;-Oês
IV.l.20.2 PrQ.illgro
IV..3.20.3 PNAFE.

-11, J

1-8,7
'!60.1
0,0
0,0
1 H ~l

L0 14,7

IV.3.20.1.S Pr,oe,:(

IV .3 ..20. 1.9 Programa

-L"S,8

TESOU RONACIO N AL

4,5ti,
9.1%
·13, J N

363

-187.S.

· 100..o"í

0,0
•0,8
0,0

'·'

"'110.-,1"

0,0

o.o
0,0

U,4%
l l ,3 "6
~2.3%.
51,BH
-19,mt;
9,911

•l,7"
J0,-1"'

-•~.o

-lS.4%

·:U

·l,.,_

'·'

-1 7)%

l ,71.S.4
1-.361.6

Sll,O

16,0M.
16,S,.
24,1%

199,8

88,3%

3.301,::!

l-1,1
2.160,9

357,2

I.S,S"4,1"-

-J9, ..

-J,} "

13,9,.

597,7

15,-11'

32,71'
IS.l ,Mí,

1.845,4

51,"'1J.7'111,

3,6,.
J0,4"
J,0"
•J , J 'J(

....'·º
....
l},9

·JJ,I

6.-B~

l0,01!.
10, 1%

•6,51,G
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Tabela 4.2. Despesas Primárla< do Governo Central - Brasil - Awmulado no Ano

R.$ MHhões - A Preços. Correntes

I

2011

2018

Jan•A~o

Jan-Ago

\

Dlscttmlna-c:ào

TESOURONACIONAL
Diferença

V<rnoc.ào {¼)

Jan Ago/18
Jan-Ago/17

IV. DESPESA TOTAL

IV.1 Beneficlos Previde-nc:iárins
IV.1.J 8-eneíicios Previdenciários ~Urbano
dfq Sl"ntMÇOS JudfâoJl e Precarórfos
IV.1.2 Beneficias Prevldenciário.s - Aur.al
d/q Sen1er1,cis J11didoil e PrecaróriQs
IV .2 Pessoa l e Encarsos Sociais
d/q Sentt'nças Judiciais e Ptecot6fio~
IV.3 Outras Oesee1:;ris Obrigatórias
IV.3. 1 Abono e Seguro Desemprego

81S.110,4

862.6S8,4

,1.s,a,o

S,8'~

347.977,5

367.33U
288.211,4

19.356,7

S,6%

16.764,3

8.781,B
79.Ul,9
2.398,8

1.llB.7
2.S92.S

6,2'>1
15.5%

]87,6

l.l,6'6

lSS.9,9,1
6.200,0

194,35 1,'3

8.422,2
·2S.l,3

11,S,"

-4,I,S

l.Jl.101,8

130,97S,l
37.022,2

·12i,9

·o.111

12.008,9
25,0IU

783,0

2.71,447,1
7.504,1

76.530,4
l. 1U,2

37.236,7

Abono

11.225,9

Seºuto Ót!!~mp,-ego

26.012.8
1.085,2
12~,l

d/q Seguro Oefeso
IV.3.2 Anis tiad05
IV.3.J Apoio Fin. EE/MM
IV.3.4 Auxílio COE

o.o

IV .3.S Benefícios de legisJ~ção Especial e Indenizações.
IV.3.6 eent?lícios de Presla-ção Continuada da LOAS/ RMV

d/q Se,Uel'lÇO.i J11didais e Prllalótlos
IV.3.7 Complemento do FGTS [lC no 110/01)
IV ..3 .8 Ctéditos b:tmordinârios (exceto PAC}
IV ,J, 9 Compensaçlo ao RGPS pelas Oesooerações da Folha
IV.3.10 Convénios
IV.l. l 1 Doação,
IV.3.12 Fabricaçào de C~dul21s e Moedas
IV.3.ll FUNDES (Complem. União)
IV.3.14 Furido Constftudonal DF
IV.3.15 FDA/FDNE
IV.3.ló lei Kand ir ILC n• 87/96 e 102/001
IV.3.17 Rese,va de Con tingência
IV.l.l8 Re.ssa,c. Est/Mun. Comb. F6s!.els
IV.3.19 S-entença.5 Judk:iais e Precatórios - OCC
IV.3.20 Subsídios. Subve-nçõe.s e P,oagro
IV.3.20.1 Qp,e,ações Oficiais de Crédito e Rcorden21mento de Passi...o.s
IV.3.20.l.l Equalizaç-ão de cm tt!lo agrof'.lec.uário
IV ..3.20.1,.2 Eqvaliiação de icwe-~t. rural C!' agroindustrial
IV.3.20.1.3 Política de preços agdcolas
Equalizaçõo Empnfarimo do Governo Federal

Equolização AqC1isfçdes- do Gowrno Federo/
Goranrlo ó Susr!"moçõo de- Pteços
IV.3.20.1.4 Pronaf
Equolizaçifo fmprêsrimo do Governá Federol
Concessão de Flnanciameri ro

IV.3.lO. ! ,S Cacau
IV. 3.20.1.9 Prog,-.,ma de subsídio "à habilãç3o de interesse social (PSH)
IV.3.20.1 . 10 Securi1ização da d ivida agrícola [LEI 9.138/199S)
IV.3.20.1.l l Fut1dõ da te.tra/ INCRA
IV.3.20.Ll2 Func~íé
IV.J.20.1.l.1 Revitaliza
IV.3.20. l .14 Programa de Sustent"3,ção ao Investimento • PSI
tV.3.20.1.lS Op~rnçi5es de- Mkrocntdito Ptodutlvo Orientado {EQMPO)
IV.3.20.1 .16 Ope-raçi3es de cré-cfüa deS>tinada5 a Peswas c::orn de-flciêncla (EQPCD)
IV.3,20,1.17 Fundo nacional de desenvolvimento (FNO)
IV.3.20.1.18 Fundo Se-torial Audiovisual {fS.A)
IV. 3.20.1 .19 Ca pitalização à Emgea
IV. 3.20.1.20 Subv, P.are:ial .i Remw,craç-ão por CM!-ão dl:! Energia Elétrica de ltaipu
IV,3.20.1.21 Subvenções Econômfcas
IV.3.20.1.22 Equaliza ção do, Fundo, FDA/FDNE/FOCO
IV,3.20.1.23 Sudene
IV.3,10.1.24 Receitas de Recupera~o de Subvenções
IV.3.20.2 P,oagro
IV,3.20.3 PNAFE
IV.3.20.4 PRODECER
1V.3,21 Transfo,êoclas A.NA
lV.3.22 T,ansrerêr'ldas Multas ANEEL
IV.3.23 flES
lV.~.24 Fimmciamento de- Campanha Eleitora l
IV .4 De!pesas Olsc.rldanárlas • Todos os Poderes
IV.4.l Olsc,icionãriiJs E:icec.utlvo
IV.4.1.l PAC
IV,4.1.2 Doações I? Convl!nlos
IV.4.l .J Demais

o.o
o.o

42.7
563,6
9.545,l
!>46,9

3,.ilU,9

164,5
9.687.l

-ll6,4

-ffl,4
23J,9
-9,9

4,5%
10,8"
-S0,1"

·619,2
·128.4

..Jl,7
-16.4

,f fl,7

4.3'6
3.1%

1.300,0

1.2 73,3

-26.7

º·º
o.o

o.o

o.o
o.o

º·º

13.217,3
12,273,2
l2.2S9.S
1.096,S
l.569.2
310,6
53,6
13,7
143,3
2.816,1

3.149-. l

]1.,1%

-2.9 ,3"
-28,4!1

-60 1.0

-V,7111

209,6
173.3

}47,6-H

•1. 1'93,2

·29,8!,

2.814,3

-J.J9l,.4

·29,711

Z,.:J

-J,8

,42,81'

o.o

o.o

266,7

·•9.6

-228,6
~53.S

-9l,l
86.9
-179,0
lll,9
-18,0

· 1,6

n.o

o.o

º·º
º·º
1.97.0

º·º

16,3
7.900,4

19ij,S
-4,9
·1,1

S.004,4

•l.696.0

o.o

o.o

o.o

6,3

6.6

O,l

o.o

o.o

o.o

442 .,

444,0

1,5

o.o
o.o
o.o

o.o
o.o

47,2

43,8

-3,S

0,0
-5,8
369,S
·1 20.0

D,O

-42,5
70,0

·36,7
·299.5

·56,l

63,7

o.o

o.o

o.o

184,8

189,6

S!M,0
2,979.7

576,l
2.035,0
1.715,2
169.994,6
162 .021,6
13.762,9

4,8
-t ?,?
•944,7

o.o
JS0.096,0
143,010,S
14,145,6
l.871,9

º·º

128.835,2

21.575,J
JB.567,3
25.170,J

29,7

1.77917
Jd,'t9

l48.08S,S
71.813,8

ll.90S,0
)8.991,3
34.375.4
2.S,3

·2S,7"
ll,3%
J6J.1'6
272.9%
·39,1%

o.o
o.o

S5,8
9,2

o.o
o.o
o.o

-27,7%

-20,5

495,3

60.7

•4S,1%

362.4

3S8,8

o.o
o.o
o.o

-2,1%

•5.00S,2

..:.6,~.4
-901,6

4()$,4

121.6
46.0

·6,0%
·100,0¾
-100,0%
·6, 5%

527.2

o.o

4,2

.2.1,:

9.959,0

29,0

74,0
·195,8
70,0
4.00!!,9
4,005.7

4,2%

14,5
333,7
-,65,I

o.o

·Sl.B

'·º"

11.1'6
•7,9%

1.611.l

975,8

10.068.2
17.368,4
17. 119-,0
l.99S, l
2.170,2

·0.6!l

·3.BX

o.o

º·º

16.l

o.o

63.<22,G
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o.o
o.o

128.4

Min. da Soúde

Legislorivo

11a ,2:

39U
37,335,8
701,9

M;n, do Des. Social
Min. do Educação
Demais
IV.4.U Emls,ã<,s do TOA
IV.4.2 lEIU/MPU

Judidário
Demois

l.317,1

383,2
35.724,6
ó!lll,5
l .07"-3
529,6
10.306,3

o.o

Aquisição
IV.3.20.1.SP,oex
Equallzação EmpréHimo do G_ovemo F~dero,
Concessãa de Financicmen ra
IV. 3. 20.1.6 Programa· esp@dal d@ !óaneamento de i'tivo:s. (PESA)
IV.l.20.l.7 Álcool

d/oMCMV

º·º

5.!M6,7

),411

•8,1%

-4),6%
,36,?!l

5,3%

o.o
-7,3%

º·º

·Sl,l!,
•Sl.1%

2,6%
· 3,0%
•ll,7%

1,71.5,2

19.898.S
19.011,0
·382,1
-93.l

13,3'¾
13,31'
·2,7%
·Szm.

144,9
19.25,3,3

14,9"

8.391,l
1.332.8

13,2%

G,2'.11

420:,0

2,.l'6

9.)05,3
-<,4

-14,89'

36.0"

7.085.d

7.973,2

887,8

12:,5%

l.066,0
4.715,6

l.117,0
5.529,8

S,7U
17.09'

1.193,8

l.31ti,4

61,0
804,1
U,6

Jll"
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Tabela 4.2. Despesas Primá.rlils da Governo Central• Brasil • A cumulado no A no
R$ Milhões - Valores de Ago/ 18 - IPCA

Dls,crfm1naçlo

IV, DESPESA TOTAL
IV.1 8eneflclo.s Prn,...id!:!:ndárlos.
IV.1 .1 Benefícios Pre11ld~nc:1.á,io1.; • Urbano
d/q Senlert,c-as Judf(fcris e Precctórlas
IV.1.2 Benefício.s Pfe-i.r idenclâJlos - Rural
d/q Sentença.s Judiciais e Precarôrios

W17

.018

Jan•Ago

Jan•A,go

853,576,3
364.l?l,l
284 ,240.3
7,948,6
8D.B0,8

1.206,8

IV.l Pessoal e Encarsos So<lals

1'14.708,2

d/q SMten,as J~dlcloJs e Pre,atOrío.s
JV.3 Outras O<!se~.as Obd&;atórla.s
lV.3.1 Abono e Seguro Desemprego

117.3.69,7

6.476,I
39,020,4

Abono

11 .776,G

Seguro Desemprego

ll.143,8

d/q Seguro O,/eso

IV.3.2 Anistiados
IV ..3.3 Ap-oío fln. fE/MM
IV.3.4 Auxílio COE
IV.3.S B.enefíc~os de leglslaç.:io Especial .e lnd~niia(.ões
IV.3-.6 Ber1l!:Hclos d~ Pr~s.la(ão (1:mtlnuada da LOAS/RMV

d/q Sen renços JudiciQfS e Ptecorórios
IV.3,7 Complemento do FGTS (LC n• llO/Ol)
IV.3.8 Créditos Extrnordinários (exceto PACI
IV.3.9 Compenução ao RúPS pela.s Dc:sonerações da Folha
IV .3. 10 Col'lvênios
IV.3.11 Doações
IV.3.1.2 F-abricaç~o de Cédulas e Moedas
IV.3.l.3 FUNOl=B {Complem. União)
11/.3. 14 Fundo Ccn:5.tiluc:kinal DF
IV.3.15 FDA/FONE

IV.3.16 Lei K>ndôc (LC n• 87/96 e 102/001
IV.3.17 Re5erva de Conlingência
IV.3.18 Rc-ssarc. ht/Mun. Comb. Féss~is
rv.3.19 Sent enças Jodiclais e Precatórios. OCC
IV.3.20 Subsídios, Subvenções e Proag,o
IV.3.20.1 Oprrações Ofic.iais de Ctédito e Reordl!namentó de Passivos
lV.3.2.0.1 . t E<1:ualização de cust eio agropecuário
IV,3.20.1.2 Equaliza-ção de invest. rural e- agroindústri.al
IV.3.20.1.3 Polítlca de preços agricolas

Equal/zoç6o Empréstimo do Go,;emo Federal
Equa,à.oçiio Aquis.iç/Je~ do Governo Federal
GorolltfD à StJSt~nfàÇÕO de Pteço.s
IV.3.20.1.4 Prona f
EquolizoçiJo Emprésrimo do Gov!!'rno FederaJ
Ccmces.s41o de Finandamemo
Aqu;si"çõa
IV.3.20.l.S Proe>t
(quoliloção Emp réstimo do Govt?mo Fiderol
Corices.soo de Flnuncfomeflro
fV.3.20.1.Ei Programa es.pecia1 de saneamento de <Hivos (PESA)
IV,3 .20.1.7 Álcool
IV.3.20.1.8 C.1cau
IV.3.20.1.9 Progtam.a de s.ubasfdlo à habitaç.ão de interesst socl.a l fPSH]
IV.3.20.1.10 Secu rilização da divida agrícola (LEI 9,l38/l99Sl
IV.3.20. l .11 Fundo da tcrriJ/ INCRA
IV,3.20.1.12 Funcafé
IV.3.20. l .13 Revltallza
IV.3.20.1 .14 Pro(l.rama de Susten1açlo ao h·wesriml!-nt o - PSI
IV.3.20.1.lS Oper.:ições de Mic.rocredfto Produtki'o Ori@.nti!ldó [EQMPO)
IV.3.20.l.16 Operações de c.rCdito deninadas :i Pll!!ssoas c:om deí1ciência (EQPCO)
IV.3 .20.1.17 F'undo naciona l de desenvoMmen,10 [FND)
!V.3.20.1.18 Fundo Sc torialAudlo11is1.1al (FSAI
IV. 3.20. 1.19 Caplti!ili23ção à Emgei3
IV. 3.20.1.20 5Ubv. Parcial à R~muneração por Ces5ão-de éne,gia Elet ,lca de 11.iipu
tV.3 .20.l.21 Subvenções Econõmicu
IV,3 ,20.l.22 Equaliw;i!o dos fundos FDNFDNf/FDCO
IV.3. 20. l.23 Sudcl\~

IV. 3.20.1.24 Rei::eit~s dll!! Recupetação de Subvenções
IV.3.20.2 Proag:(O
IV.l.20.3 PNAFE
IV.3 .10.4 PRODECER
IV.3.21 T,ansfcrCnclas ANA
IV.3.22 T,.ansferé ncla.s Multas ANEEL
IV.3.23 ílES
IV.3.24 Financi:Jmento de-Campanha E.lcilo,.al
IV.4 Desecsas Oiscrlcion~tl:as -Tcdos os Podet<!:s
IV.41. l Dísc,icion.iriu Executivo
IV.4,l . l PAC

d/qMCMV
IV.4.1 .2 Doações e Convênios
IV,4. 1.3 Demais
Min. do Soüd~
Min. do De1. Social

1.187,S
130,0
o.o
o.o
l.;01,3
37.t.11,7
72Q.Z
3.111,2
115.0
10.793,8

Demais
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2.354,9
11S,7

o.o
o.o

20.19'9_.6
7,725,1

2.7%
12.I ~
0,0%

•4.577,4

· 3,3%

·l.489,7

·l,S%
3,Sll
•l,0//,

414,3
•l.904,0
167,5
- 14,l
0,0

º·º

o.o
o.o
13.462.S

l l.440,8

17.968,l

12.'12',8
1,1 12, 1
1590,2
314,S
54,5
14,1
24S,8
l .85~,7

10,J!ili!i

1,1%
-6,11'1'

1,7"
-11,0%

o.o
3,0

267,6
9,811,8
o.o
o.o
531,3

2.1%

965,8
0,6
211,4
2.148,5
. dJ7,J

410,IJ

l .4.SO,o

2,4%

7.724.6

404,4

18.229,8
1.097.9
1.278,3
-55.l
77, 7
-206,1
73,1
4,208,6
4,104,Z

TESOURONACIONAL

37.822,6
7.U,6

10.5J4.3

·8, 5
lV,8
-287,l
•971.0
·134,4
~44,7

· S619
106,9
.. ,2
0,0
-71,5
o.o

a,8%

.,.,,.

1,1%

7,1%

-51,8%
•9,0%
-100,0%

~100,0%
-9,7%
1,1%

·0.4%
•S,l¾

l .918,2

º·º

17,8%

-S.7M,O
-S ..S.i!Cl,4

·ll.8%
-30,8%

-985,9

--47,0%

·6&8,l

-30,2%

369,7

-23,2

·19,9'!

210.J

236,251E:
-32.2!1

l,5

Jll.7
-1,35 3,9
-1.3SJ,9
-1,0

o.a

o.o

o.o

376,7

273.3

-103,4

•27.4%

417,5
·50,B
ll7,4

501,6

-228,3

74,1
-1n,1
3ll,4

17,31'
349,511

• JIJ.IJ

-41,2:"

,_s

cJ,B,]

o.o
o.o
o.o

.}.852,J

4SB.9

lS,4
0,0

º·o.oº

)99,5,

63,6

-6.9

17.t
8.251-1;9

S.074,S

0,0

o.o
6,7
o.o
449,2
o.o
o.o

6,6
o.o
462,3
0,0

o.o
0,0
<9,6
o.o

0,0

'14,3
0,0

•6,a

.. ,,o

387,7
-126,1

•57,2

o.o
19l,l
621,0
3, 125.9
0,0
157,127,3
149.710,8
14.799,ll

1.958,7

10,1

o.o
192,l
58S,O
2.057.8

l.71S,2
172.030,6
163,956,3
ll,910,3
1.793, 7

•44,51.í

l60,l!I

º·º

197,7

56,7
9,a

•12,LN

o.o
o.o

· 1,8

-7.8
· l .220.0

o.o
0,1
o.o

-10,9%
-4S.,S%
-)8,8%
1,6%

·13,l
o.o
o.o
o.o
·S,2
D.D
-37.o
-317,5
69,0
o.o
-1,2
•37, l
•l ,068,1
1.715,2
J4,903,l
14,245,5
·889,1
· 165,0

-10,6%

·81,9"
-S4.7%

•0,6%
-6,0%
-34,2%

9,5,~
9,5!1
-6,0%
·8,4~

o.o

146,9

Jd,6,~

J34 ,880,4

1a9.873,6
12. ;,o.,,o

14,993,2'

ll,1%

6•.iG6,4

}J.197, 1
J9.1J5,5
.J4. 7S6, 9
11,5
8.074,3
1. 141,0

601,1

9,51'
2,7"

66.397,G
12.595,5
26.4,18,15"

Judiciário

31.Slo,7
l].191,0
l5.JJ9,8

1,;i:00,0

Dl!mo,S

Legislofivo

6.038. 9
ll:Z.792,4

0,0
l .361.S

J9.438,8

IV.4.2 LEJU/MPU

813.775,9
372,096,2
2~1.964,9
8,914,4
80,131,3
2.434,1
l9US6,7

10.115,4
'987,S.

o.o
o.o

31,0

7.416,S
1. 115,1
11.946,S
l .J541 3

365

Diferença
Vari"ção (%)
Jan Ago/18
/
J;n-Ago 17

ll4,4
44,7
589,2
10.008.4
991,7

Mira . do fd&JCOÇÔO

IV.4.1.4 Emls.sõC!s de TOA

Quarta-feira

HOO,l
1.JJl.l

-11J,J
8.308,J

·S.5
657,8
26,<
653,6
-12,2

J,J 1'
31,4:J.
-17,7%
8,9"
Z,49'

13,21'
.J,6!1!
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Tibelit 5.l. rnve~timentD do Governo H·de.ral pot ó ri:ão 'lJ • s,asil • Acumul.11-do no Ano
RS Ml1h6es • il Preso,s Correntes

6S.i9 17.9

,-t
ló.131,1

10.76.U

130, l

10,1

St~dof~r~

0,8

.ZEi, 9

...'·'

Ttibun,1! de Cont~ d,11 Urlfki

61,6

7,il

INVEST1MEt,,'f0 TOTAL
CâmMit

dos- OtjtuUd.:;)j

215.S

SuprC!mo ftíbl,11•1.Jil J"iede-ral

Suptr1or Ttíbun1I de Jv1tlç,1

N,2

'·'

'·'
2.•
1,4

..,

91ll.9

94~.3

o.,

0,2

fw l if.illf'i10r.11I

S.39,8

:S7.li,

hHli("il do Tr.ai~Jt,o

6A9',4'

IU.l

470,l

ki!ót.çil ft?der.tl

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

rw1~Miit~1

,.2

.,,

.

,

2.6
1,4

,..
0,2

40,2

º·'

1,=.ot..i,6

12.S.ll,9

12.000,7

11.6

118,7

23,~

l2,l

!O.O

14'9,i

10,S

34,.Q

20.9

'·'
'·'
'·'

,'·..'

112.15

ll.Zfill,0
10,4

'·'
º·'
IS.D

39,7

'·'

.:!l,4

19,4

JJ.S

,u

1.O21,ô

Z.91,9

o.A

9.l

º·'

.111_3

ollB,1

1'!i,I

11'1,7

10.7

lCt,!1

1.21!>,]

l&=.l

:u.o:.

l 0. 7

139,7

'·'

110•.:i

t.llinn1Crio do PLlint!'jl~l'ltO, OtÇ"Jlmt'fl,\O e Ge~tJo

1.200.1

18!,1

131:0

130.6

Zl9,7

IJlitlrnério da A111C1Jlt~r,1J, P,ecujri;, e- A~~tecimento

1.017,5,

174,S

...

109.t
lfM.9

20Ei,e

Jvsliii;-il do Tr.1b;a11\o do Dismto Jtdf'rJilf' dos

T1Mri1oôos

PtC!sldi:nci.io dai Rc-p{i b~

1?7,?

4S,1.

C-Otlse•lho N.K1oul de Junlç.io
W'

1.290,2

Mini1tCrio d:-t ~Mfa ~ tN:t'lõlog'8

11,2

'·'

.

9 .565.7

,.,

1S3.6

Minh1tr.O d a .Cau-nd..i

J.lJ85

lJEi,0

Miruublo d;, Cdut•~5o

6 .4Jil.,O

1. 11 5.')'

l MS

J>,2

..'·',
"'·'
s,.,
,..

7.496,l

1.760.J

Mlni,itrio do DeU.'tLYOlvJffit!llTO. lndüw'-1 C! ((Wn~roo btC!flOI'
Dcfcn~úi PUbk.i d. Uni~o

lO,S.

1.481.0

Mlrliui!-rto d.;i Ju11;p,

73,3

,-.ilrll~tiriD d111 Mlllll~ t EM-re:J.I

o.o

Mini!ótklo d:;a Prc?Yldl!'ncf.i Socii)!
M:n,uo?rio PiibflCO d~ Unia.o,

261.1!1

Min11ti!-no du Ri!l.l(&!~ ER1u1orM
Mlniuérlo da S..iüdc:-

Minisl4?rio d.i Tran~O<lf~rt,CiiJ.. FdC,'.1,lii~5o e CGV
tMJi~tt!tio do lr..i~lf,o e fmpcqci
fd]n;s.tl?Jlo clo5 Tri111SC1011t~
M.Ws.t~io do 1r.1b.aill'lo e P',~~"'14 s«~

111.1

m.,

..•'·º

<120,6

4S"2.7

'·'
º·'

11,.IJ

746,6

'·'

7155,9

22,0

28,S

o.o

o.o

,'·º..
,.

7'96,2

,....

20,.l

6,1

10,7

7,0

,..

SSG.9

66 1,S.

1.2S7.9:

171,6

.J,a

i6,.I

2C.,O

19.R

l't,]

,.

0,0

OJJ

....

o.o

o.o

D,D

0,0

57,7

26,S

,..

o.o

l D'9.o:.

º·'
'·'
o.o

19,l

100,1

'·'

23,8

2.l,8

'·'

"-'

25,1

l9.8

14,:à

1"2,5

27.2

l'1,1

4415,6

1.1.i:ii,.s

Z-!8!:1.1

5,.5,2.11,7

Z.7JS,6

870.J

3,-l lS,4

,=..2ss,1

'·'

l3,.IJ

D.6

o.o

DJJ

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

'·'

'·'

9.990,B

7.453,1
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) .~'11 ..5

'"·'

o.o

...,
...o.o,

15.0-10.l
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"·'
0,0

S.3.1
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l,J23.'S
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-19'11,l

2.%5,,7

0 .2

19,<I

º·'

110.6

o.o

7S~4

,,,

o.o

o.o

o.o

D.D

OJJ

0,0

o.o

'·'
0JJ

80,•

32,S

"'·º

237,:5

159,6

27.4

2.S.9

J3,!íi

2?.~

18.2

18.Z

o.o

'·'
OJJ

'°·º
..,

31.~

22,Z.

t5,7

o.o

o.o

o.o

o.o

óll.6

.17, ..

.3,0,

º·º

IS,,7

l9.15

IM.2

1.0.2,2

\.75,J.S

J.S30,S

1.oJ'S,B

L410,1

D.l

0,1

162,4

8.10}.4
4,081,.B

'766,6

867,3

2.1

1,S

!OU

110. 1

3Ui,2
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1.016,0

6.08S.J
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o.o

o.o
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º·º
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l',o 1"""'1.o do

o.o

46,0

o.o
9!i,S

o.o

o.o

o.o

"·'

67, l

111.?

178,S

uss,o
o.o

1.109,S

1.071.6

l,,l8Ll

º·'

º·'

o.o

'·'

101.9

19.U ,

17,d;

12~0.a

Z.506-.S

2.)DIS

,º·'.
o.o

SOJ •.a
1.11S.l
1,SEi l ,J

3.0Sl,6

37.0

º·'

U.6

l74,3

~(IQl!'Íf)

473,l

2.:11,0

1.716,7

.,,.,.,,lJ'>t'.~do•

46Q,-4

2.DSB,9

41.3,1

V ~•f'IPOIWX .-.:,

12,7

:1.a

õ!.003,S

Min,te!:rlo dos Direitos. Hunurios

21,15

2:2,9

.310,7

303:,3

0.2

o.o

705,3

0.1

507,4

3.i'oa..9

o.o

1-:6,3

21,7

174.l

.35,9

.,,

...,

273.4

875,.2

8.22S..0

....o.o

26,0.0

SSB,2

1.671.D

MlnTu1M:O cta Ptic.1 ~ Agrici.H-tur~

,.,
º·'

2(i(l,0

J33.7

6.lOJ,-l

Mlt1blfrio dJS Mu!hftres, dl ljp1.aildJode: R~ ·l.ll ~ dos Dirtl!M Humanos

º·'

320.7

1.021.0

112,G

2M,l

I,S

•'11 ?,2

I.S-06,G

14..071,B

9~793.51

. ,.,

159,'5

U40,2.

o.o

)'IS.l

Col'IR.lho r,.cion~ (lo t,,\i"niittho Público

2.2.,_7

º·'

11.G.S

4_569.9

S.171 ,'ii

Actvoc~i.a Grm,1 d.11 Um.kt

333,6

2J.1

..,

·1,2

197,0

º·'

llils.8

7,1

º·'

Mlllfl> lihlOéO T1,m'!:n"IO

:n s

2~SO.S

212.6

9.m,1

Mlnhlfrio do Ot-~'i'O~lrncoto Se<~ e Co~le i fome

U,4
9-i2,2

163,l

l71li.O

Mlffl$:tf11t1 1fa Ot'feH

Mil'liufrto da.i. CT.cuitfes

..,
,..
l o:34,~

2.149,7

MWs1ec.o da 111\i:'gti.t(;ãO NKlor,.11

Millk1ériQ de E~JIO(lc

3JJ

0,6

'·º

,.,

,11,B.

16}3

14.1

&31, 7

3U.B

I..OSl,2

,,..•.,

93B.l

...'·º

2S. I
49,9

....,

J ,9Sl,1

ZB.31J!,O

a.z
6,0

110.8

o.o

o.o

'·'

,.,,

llO,S

o.o

Mftbti:ri(I do M eío Ambitfl1e-

Mir1tnhfo do DM~vohi,m~to A.e,r~rio

™·º

o.o

M--iüterio dill (1,1ltur,1

º·'

,,,

0,2

O,l

o.o

14,4

o.o

Mirwn~no di11s.C0111vnlciot&!-s.

O,D

º·'

,...,

16. 3'9.S.3

,,,

8.8

'·º

S72,1

.1170.3

'·'

TESOURONACIONAL

0,1

'·'

o.o
o.o

º·'3,$

l.39.1

o.o

º·º
•.J

ll9,2.

o.o
o.o

,.,

20,2

lO,l

20, 2
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Tabela 6.1. Relacionamento Tesouro Nacional e Banco Central ' 1 - Brasil - Mensal
R$ Milhões - a Preços Correntes

Disuimlnação
1. RECEITAS ORIUNDAS 00 BACEN

Emissão de Títulos
Remuneração das Oisponlbilidades

Remuneraç3o das Aplic. Financeiras das Ugs
Resultado do Banco Central
2. DESPESAS NO BACE N
Resgate de Tilulos
Encargos da DPMF
3. RESULTADO (l • 2)

-

--t

2018
Julho
Gló.899.•
58.242.i
7.337,0

l.319,7
0,0
7.000,0
0,5
6.999,5
59.899,4

Diferença
Agosto

Variação(%)

Ago/18
Jul/18

TESOURONACIONAL

Dileren,;;,

Variação(%!
Ago/18
Ago/17

67.Z08,3
S5.395,0

27 .810,7

-39.397,6

«D,S¾

-39.088,7

-58,4%

18.213,0

-37.182,1

-67,1%

-40.029,8

-68,7%

11.089.S
723,7

·B.507, 4

-2.582,2

-23,3%

1.090,4

366,7

50.7%

16,0%
-17,4%

0,0
0,0

0,0
38.500,0
33 .029,5
5.470,5
-1 0,639,l

1.170,3
-229,3
0,0

38.500,0

n.soo,o

4S0,0%

33.029,S
S.470,5
-77.897,6

33.029,1

o.o

º·º

67.208,l

0,0

367

-1.529,1

-21,8%

-70.S88,7

01:is.: DadO\ sujl!'itGi a .a~t'r.1{30,
1/ Vailorei .llp11radai P1?1o , onceilo de! ~l.lli«a.,r!o.. , qul!! corre1po11d~ à dl1ponib.'llu~ão, Por p,aftc da STN. d~ r.-nh~df' l-ilqi,c ;i,ai ó1g.los.sc1oriais. Dilc-rC! do<anccilod~ ~~.ia.amuna efo1ft'o" ado1,1d'o i:i~r,11.;u; dc::m,111$ n.bel;)~de-ln
pt.d:iliic:.ll~Jo poli cme úttlmo corre~porule .aos \làlorni clétivamC!ntt' !>.ac.ad'os da Co11t.a U111t.1 por ml:"io d,1 cmis~o dl! Olr'S-..
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Tabela 6.2. Relacionamento Tesouro Nacional e Banco Central 11 - Brasil - Acumulado no Ano

_ ,f.,.

R$ Milhões - a Preços Correntes

\
2017

2018

Jan-Ago

Jan-Ago

Discriminação
1. RECEITAS ORIUNDAS DO BACEN
Em issão de Títulos
Remuneração das Disponibilidades
Remuneração das Aplic. Financeiras das Ugs
Resultado do Banco Central
2. DESPESAS NO BACEN
Resgate de Títulos
Encargos

da

DPM F

3. RESULTADO (1- 2)

166.557,4
82.435,4
66.061,7
10.111,0
7.949,2
196.660,0
152,247,3

TESOURONACIONAL

Diferença

227.613,7
138.692,6

66.731,5
7.233,7
14.955,8
214.455,8
144.985,4

44.412,7

69.470,5

-30.102,6

13.157,9

Variação f%)

Jan -Ago/18
Jan-Ago/17

61.056,3
56.257,2
669,8
-2.877,3
7.006,6
17.795,8

1,0%
-28,5%

-7.261,9

-4,8%

25.057,7
43.260,5

-143,'7%

36, 7%

9,0%
56.4%

Obs.: Oados sujeitos: a altêta,ç-,fo.
1/ Valores apurados pelo conc:eíto de ''liberação"', qu~ correspondem à dlsponibilirnç5o. po, parte d~ STN, de limites de saque aos ótgãos setoriai~. Oífe,(!' do coni::eítc, de "pagameNo efe.tivoH itdoiçido
pafa, a1, demais tabelas desla public:açlo p,Ois este ül timo c·o m~sponde aos. valores efetivam~nte sacados da Con\a Únic.a por meio da ernissilio de mrs.
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Tabe l~ 7.l. Divida Liqu ida do Tes.auro Nac:ional • Brasil- M~r-.s.al
RS MHhôeS - 3 Preços Corr@ntl!S

--t
1

2017

Agost<1

Julho

LFT
LTN

3.601.SS:6,0

-100.,0X

1.lS!.79?,6

0,0
O.O

-3.601.S:S:S,Q

l .07ó,6S8.ó

•1,l Sl 797,6

· 100.°"'

-ai=,HiM,9

-100,0!W.

·818,94'9,6

-]00.°"
· 100,0'l'll

-I.-OOS.038,.::

100,0,.

, 91S.5l4.S

-100.0~

-71.12.6,0
.]:§6..olllí2,D
-7..&73,.3

-100,°"
-100.~
-100.0%
· 100. °"'

84.:i.om,.9

NTN- F

l~.o1Ui2,0

7.SH.1

S.688,-<I

.u.au.s
1.6:11,434,t
Sll:IA26,6

il<IJ.49'1.I

700.SU),4
-40.822. l

JJ,060,0
::.óSà.3S6-,S:
1. 0U.770,S

Otm{f/f OOrlrt1{ aej lftt'"1liCIS

Havt!:n:s lntcrn-o1,
Olsptmibflidt1de,i ln t emQJ

Ha·11~r,s Jurrro ao1 Gov~mo.1 fl~ ; lon.tJfs
Bànu:r. Re-negotl:idosH:1vt:res OrlginárK)S do Proe:f (MP 2.l9G/Olj
Ce,5;5,30 di: Créditos Baccn !MP 2.l 79/011
R.cn{'g. de: Divida!. junto :101,: Gov. Rcglon:ils [l{'l 7,976/89)
A.enea:. de Ol"VM:l.i!,; j1..1nto .JO~ GKW. Reglon,it,IS [1.ej S,727/93l
Renc-gociai;ão e!(! Oi\lida~ E.r.tadu-a.is [lei 9.d96/97 )
Renell!ocla.tão d~ OMd,u Munlc1pa.1s {MP 2. lSS/01 )
An1ecipiti;JO de Roy.o-lll,e,$
Dem.a is Haveres jun10 <IID.S GO'l'l!rnM Rll!!gjOn.i!i!
HtJv~rt:s dt1 Adml,,Js,trt:rfdo lf'ldJre-ra
Fundo de- ..\mp.nro3a, T1-Dboillh.)dor (FA'tJ
fundos Constit udon.iis Re-gionai'si
F~n.dos Oivcr~o5
Ho~tt"f.!i AdmiT1l u,-rrdo1 ptlrr STN

Ha,..ert.-s de ôreJlo-s, Enfü!ad-l!s I! Ernp,e5-aos Exti..n,as
HaYcrl?s d'~ Opc.rêlçõcs Estruturad.a~
HavME!S Orlginãrlos de Privai lzat;:~5
Haveres de le:gk-1.i:i,ç::lo hpedflc~
Dt:m.a~ ltaYt,t:5. Aélminl:mados- ~ 1i'!I STN
2. O:ÍVIDA E}(TE-RNA. LÍQUIDA
Oivldil E>:ICMill
Olvido MobilJárl.a

Eurn
Gtob.al USS
Globa18F<I.
Ocmõjllt5 Titt.do-s. hlcrno::;
Divido Controtuol
Orf,i1nk,mos M ultftu~r;iil:i,
Credores Prlvadc.11!' Ag. Go'letn~men1.als

Havc-res Externos
Olsp. de hmdos, Au-f,p,-qu-l o"t

C'

Fu-l!dafÕt.1

.3. OfVIDA LfQUIOA 00 TCSOUAO NACION.A!. {l+l)
-4. DIVI DA lÍQUIDA 00 TESOURO NACIONAL/Pj8 ~)
Ot;s.~s,,qe'19i,1,.'lt.-,-tdv,
li inl::lil m ula,, (D ~1 1\M lel'\M'1U-J.lllai ~ IDA..

1/P1a~ o111M too,.-111, . _.,.,,.,i-~o'-""
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A'l,o/17

1.2B&.,21u

l .OOS.0311:,11
76,811,8
3"1S..90l,!'t

e.ce

Jul/te.
•:Z. 576.'22&.,4

1

Dêr'nili li T1 UI0'5- ó ,1 C:mel,:, da
(-) Apllcaf:&!.i .rm Titulas Publicru

Vvtl.'lç!Jo !%)

.l\go/1:9

o.o
o.o

91S.S:liõ:1.B
71.1:26,0

LTN

TES0 UR0NAO0NAL

oiícr-eni:.1

2.5,7!i.223,iQ
!:.327.99:U

81lli.94 U1

LFT

Ago/18

Ai:osto

NTN-B
NTN-C

Oem,i1i$ Tilulos. e-m Poder do PIJ bJico
DPM~I em Pod~r do 8tt.rJCO Ct11tral

Vana,.'3.o (%)

D1fera2nc::11

,Q.1!19.100.0

l .:Z00.743,4

Olvld:11 1rne mil
DPMFi em Pod~r do P4Jbfico i)

201.11

o.o
o.o

· 100,0%

-2,100,743-,d

.,un.100.0

· 100,W.

.J.286.428.1
~1.07~.6S8,Ei

.,oo..o,r,;

o.o

-76.l!ill,4

-)00,0 ,,,

o.o
o.o

-.U S.901."}

- 100,0%

-S..688,4
-.:iô.308,0

100.mi;
• l00JJ%-

•t . 7S4.0U~J
,WQ .097,l

•.l.632,434, J

•401.3~1.1

•!00,0X
UJO.O"/li.
· 100.0%

-.;al],49 1, l

-100.0,,.

-1,18.SSl,O

- 100.0%

,]00.5, 16,<l

· 100,0ll

JA'.JZ.111,4

•lOO..Cl'H
-IDO, Mt
· 100,<m

d0,S1. 2,3

-100.miii

•JJ .050,0

•J.00,°"1

-'l'.683.J SAí,,'S

46.,308,0

0,0

J, 7S4,0'6"l~J
(iOll.097;2
401.3111 . 1
7.118.583,0

o.o
o.o
o.o
o.o

, .JB.114,4

o.o

4.SOO,S
1..7St.71t4,9
J..0.91.561,51
Sll.906.,4

0,0

o.o

-4.:500..-S:
·l. 7Sil.764.9

-100.~
'518.42ei,6

·100.mí

0,0

·100,Qlll:

-1.011.770-,5

-JOO,Ml
·100, ~

•JOO.Cl'N

· SS1.0.16.S

-100,0,i.

s:n:;1,.~

o.o
o.o

·S.767,3

-100,°'4

0,0

-S:01,1

- u,0.0%
· 100,0l'

-id.869.11

sou

-s.n.s

15.499,.1

l,g,.(IJC.4

- J9.0N,4

J00,0"-

· lS.-:1~.1

-100.0%
-100.0%

0,0
9.M2.S
4!H.878,S

0,0

9.27D.,S
S.21 .568,0

.,oo.~

o.o
.g.an,s

-100,0,;

- 100,o,;.

..~9 1.178,1}

J.Z.05,7,7

.u ,11,1,1.zA

100.(1%

. ll.QS7,?

-100.(l'l:!

2.2-112 •.:

l.271,0

o.o
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o

-2,242,4

-100,0%

13.7
S27.Ji:M,S

11.7

0,0

•13,7

5S6.4B6,B

o.o

-11.7
·55'-486.8

• 100,0%
· 100,0,:,

· 100,0S

-527.109,S

· 100.0N
-100.tm

].J{,.3fii1,4

2:S,7,94~.9

o.o

.,~7.i4..l.1

- 100,0%

-U6.3151 ,<l

· 100.0'Jli

123..961,S
166.779,0
59'1.449,J

US..766.S.
!Ei2..77S,4
$01.HJ,1
18.7

0,0

.,.

-13$.166,S.
· l G2:,77:S.4

•JOO.OS

· 11].9153.S
100.ng,o

-507.1101.1
-li ,7

-100,°"
•l00,0%

-)7,393,5
0,0
-467,"i'U.O
-21.603,6
·140.U4.1

· 100.°"-

551.026.S

ll,8ó9,,:;

s.n,g

1518,7
1.i.U !i.3,7

o.o

17,19S.S.

0,0
0 ,0

o.o

o.o

o.o

si:a.21s,a

4Ei'7.18ó,(I

o.o
·9-170,5

-~21.568.0
31 .4.:.1.4
•i.271 ,0

23.771,S

22,603.6

0,0
0 ,0

116.54":J.,5
117.S67,0
106.fJJZ,.J
3.777,l

1AO..J'l4.I

0,0

141.1.S0.2

0 ,0

,Uil,2E0,2

J,Zll.19.J.,1
4,427,7

o.o

-128 ..191.I

9 1.7111,S

113.3&5. l

0,0
0,0

o.o

10.47.J,7

]0.'3 78. 1

O,Q

o.o

0,0

JJ.089,J

0,0

11.SJ4,S

.3-tl:11),6

3.60.3. 1

,S. l l:"1, l

9,486.0

l .023,5

!ih16,I

l .f.t2J,5

!M6~J:

2.317.287,0

2,716.Slli-2.S
40,4%

3-SJm

o.o
o.o

100.~

~100.0!i

-100.0$,

•591.449.1

~100.~
~100,os

· 1518,7
-1~.2~].7

-100.00í-

-100,0Ni

o.o
•100,0%

· 100,0%

,S43.l2S,8
·tl,7?1 ,5

- 100.DK

•lt!i.543,S
-11? ..s.lí:r,o

•J00,0"

- i H..OJ2,S

-4.~i.7.7

J00,0%

•l l3.3ii.3
-l03i",8,I
0,0
· 13.089,1
·l -'°3,1
.§l.4A6.0

- 100,0%

J ,777.t
-'9t.78l.5

· 100,0'H,

-10.-1i73.1

-J00,0-"

•,U .S34, 61
·:3-4!0.6

·100,0'K

0,0
0,0

-~46.1

· 100,0,.
·100.D,C.
-J.00.0X

o.o

•2.7115-.SU.S

-um.o~

º·º"'

369

-100. os

~-·

•8 .1 2.... 1

·1 ,0U,',;
.J .01J,5
•2.111..U:7,0

·100,0%
-100.0':I:.
•11)0,0H
· 100.05',

-100.im
· 100,0,.

· l00,0%
-100.0':"i:
·100,0,'-'

· UX>.0%
-100.~ ~
·100,0'-.

·100.<m

mor1 n
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Tabela 8.1. Receita Admioistrnda pela RF6 - Valores Brutos - Brasil - Mensal
R$ Milhões· Valores Correntes

-

Dis,i;rim1 nação
l.l • Receita Administrada pela RFB

1.1.1
1.U

_ . ~ TESOURONACIONAl
2018
Julho

66.870,8

lmposro de I m ponação
IPI

Diferença

Variação(%)

Aeo/18

Agosto

Ju 1/18

1 Diferença

Variação (%1
Ago/18
Ago/ 11

83.laO,S

70.808,8

~14,8%

3.937, 9

J.000, 1

l.BH,O

3.931,2

94,J

2,5"

931,l

JJ, fm

J .960,9

4 .B8 7,6

4,558.4

-329,2

·6,7?(,

15.1%

455, 1

-d34 ,3

-12.331,8

5,9%

·20,8

-4.6?(,

597,6
-19,7

ll3,9

172,l

149,9

-n ,,

-12,9%

16,0

12,0%

335.3

393,5

289,9

· 103,6

-26,3%

l.6'14 ,2

1.834,0

189,8

ll,S%

-45.4
537,6

· lJ,5%

1.296,4

),/41,1

2.222,6

l.850,l

·372, l

-16, 8%

109,0

6,3%

24 ,952,4

3•.6&4,7

26.780,1

1. U . l I. R. · Pes,oa Fisíca

-7.88',6

·22.7%

1.817.7

2.391.4

2.750,l

1.S31,9

l.l,3.2 I.R. · Pes,oa /urídica
1.1.3.3 I.R. - Relido na Fonte

0.1

1•0,s

5.9%

8.061,I

15.74S.7

9.261.9

-6.481,8

·1.!!%
-41,l!I,

l.200.9

J4,9%

-1. 181,4

1.1 .2.l

IPI- Fumo

l.l.2.2 IPr · Bebida5
1. 1. 2.3
1.1.2.4

IPI • Automóveis
IPI • Vinculado a importação

1. 1.2.S

IPI - Outros

lmposlo de Renda

l.l.3

,s,.o

•4,3%

•1 ,5%
7,3%

14.499,9

16. 168,6

14.986.3

I RRF • Rendimentos do Traba lho

8.365,6

9.01 3,0

IRRF - Rendimentos do Capital
IRRF - Remessas ao Exterior

J .529.4

3.169,1

l.6S4.8

2.986,6

9S0,0

999,9

8.8"4,I
2.983,2
1.10<,0
l.OSS,l

1.717,5
18,667.0

3.002,5
20,071.8

2.916,9
19.128,S

·85.6
-349,3

4.919,l

5,360.2

S.205,4

-lS4,7

1. 1.7 CSLL
1.) .8 CPMF
1, 1.9 ClDE Cambustiveili;

· 1.7%
-2,'l!<

4.649,8

8.474,5

5.376,9

·).097,6

· 36,6%

727, 1

º·º

0,0

o.o

513,,l

195,S

-18,9

-8,8%

1.1.10 Outr.;u,;

us.•

-316.9

-61 .7%

3.430;5

2.620,9

2.11~.7

-506.l

-19,3%

• l.31 5,8

-38.4%

1. 1.3,3. l
1.1.3.3.2
1.1.3.3.3
l.l.3.3.4

IRRF - Outros Rendimentos

1, 1,4

IOF

1. 1.S

COFINS

1.1.6

PIS/PASEP
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0,0

-168,9
· 186,0
-882.7

SS.l

-7,l ¾
-l,9%
•S,9%
-29.6%
5,5%
-1,9%

486,3

l,4%

478.S

5.1%

-546.3

-15,5%

449.1

ll, 1%

105,0

11, 1%

139.4

S.o'3(

1.061,5

5 ,7%

286.3

S.83/o
15,6%

o.o
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Tabela 8.2. Receita Administrada pela RFB • Valores Brutos - Brasil - Acumulado no Ano
RS Milhões - Valores Correntes

.

Discriminação
1.1 - Receita Administrada pela RFB
1.1.1 Imposto de Importação
1. 1.2

IPI

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.l.2.S

IPI • Fumo
IPI • Bebidas
IPI - Automóveis
IPI - Vinculado a importação

IPI • Outros
1.1.3 Imposto de Renda
1.1.3.1 I.R. -Pessoa Física
1.1.3.2 I.R. - Pessoa Juríd ica
1.1.3.3 I.R. - Retido na Fonte
1.1.3.3.1 IRRF • Rendimentos do Trabalho
1.1.3.3.2 IRRF - Rendimentos do ·c apital
1.1.3.3.3 IRRF - Remessas ao Exte rior
1.1.3.3.4 IRRF - Outros Rendimentos
1.1.4 IOF
1.1.S COFINS
1.1.6 PIS/PASEP
1.1.7 CSLL
1.1.8 CPMF
1.1.9 CIDE Combustive is
1.1.10 Outras
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.. :•

564.400,8
20.794,2

630.799,4

30.423,6

3S.244,9
3.478,6

3.322,0

26.988,8

l.767,4

l .608,8

2.699,5

2.878,6

TESOURONACIONAL

Diferença
Variação(%)
Jan-Ago/18
Jan-Ago/17
11,8%
66.398,5
29,8%
6.194,6
1S,8%
4.821,3
1S6,6
4,7%
-9,0%
-158,6
6,6%
179,l
32,7%
2.873,0

8.791,2

11.664,2

13.843,4

1S.614,6

l. 771,2

12,8%

242.491,0

258.814,4
24.684,2

16.323,4
740,3

6,7%
3,1%
13,8%

23.943,9
84.472,4
134.074,6
73.038,4
37.037,4
16.873.8
7.125,1
22.8S1,9
138.723,l
37.539,9
49.266,4

º·º

3.83S,0
18.4 75,7

371

96.093,5

11.621,0

138.036,7
78.302,9
32.043;4

3.962,1
5.264,5
-4.993,9

19.804,S

2.930,7

7.885,9
23.6S1,S

760,8
799,5

1S9.877. 1
42.697,l

21.154,0

15,2%

5.157,3

13,7%

54.343,2

S.076,8

10,3%

3,0%
7,2%
-13,5%
17,4%
10,7%
3,5%

2.9~8,9

º·º

-886,1

º·º

-23,1%

26.233,5

7.757,7

42"10%
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Tabe la 9.1. l ransícri!ncíc1s e d espesa:; primârlas do Gove rno Centr;'l:I a purêldas pelo çritério de "va lor p ago'"• Br.;,sil - Merual

.,-'t

RS MilhÕe$ - Va1orll!:'5 Corrente$

Z017

l018

O,scrlmmaç.ão

Julho

Aeost.o

1. TRANSF. POR REPARTI ÃO OE RECEITA
l.J FPM / FPE / IPl•EE
1.2 Fundo$.COnstituciOlli:li~

1..S:41 ,S

14.813.7

•UWCJ,4

•6,6':lí-

1'5 1.5
436.S.

·831,7
·686.1
-145,,0
·2.]
J ,801,7
-.371}1
-14,Q,

~194,6!1!..
·51.1,..
101.6%

o.o
3D.9

o.o

12D.214.l

12.81!1.Z."1

12,C¾

4S,'3-.Bl ,1
)4.A7S,3
9 .JU.2

57.1:36,8

11.n!j,7
8.627,:!)
J ,36B,l
-240,J
1,1.80,S
138,3

2S.9'"-'

12J,8

1.l02,8
107,S
937,?
162",!i

o.o

2.171,6
6.241.!!II
l .7fl4,7

1,4%

·0,41'

2SS,9

-1,1 %

•1,&%
3S.0,3~

3.71B.1

- 6(;,6

24:!i,2

Ll04,2
16>0&0,7

859.0
·2.81S,2

4.84.-t.l

S.1'96.~

352,l

12,6

l-2.S

o.o

o.o
o.o

l12S,'!1

!i,,:3"

•9,1

J8.H5,9

0,0
S.1,4
L\,657,4

-l0.1%

º·'
,_.

.... ,

30,1

S!).O

l8,9

%1 ,0
17,:!1
11'1,41
!163,'3
16V11
995-,1
159,2

919.9
1',3
84.G
961.9
13(.~

-4l.l
-0,S
·-l-4,8

1-042.6

47.,Q

IS9.2

o.o
o.o
o.o

o.o
-2.8.l

7-9~.9
Z..3-4S,9
475.,

- 1,2%

-0.3

g.s,-

"'·°"

......

•1.4

-2,3%

-4.3%.

•S.4,0

•l,9'1ii
-29.2!11\.

-111,õ!.

·S,Sil
-4S,2%

º·""

,..,.

•!7,3%

º·""

-là.6%

2:Gi,9

2S.O'Ji

10'5,,0
-l .l

11,2.%

-147.4

·S),Q%

lf>l,1

-.:i.19S.l

•91,9%

64.l

'·'

,447,6

-9i,B%

-704,4

•99,9%

•4.G
·O,G

o.o

IEi.l

-100.mí-

o.o

Eil.l

5,.4

:n,7

lS.1
SUi

19,7

ll,7
,l 9,I

57,4
21.6
lllS,7

-l.ll6,6
95,2
l.\2,0

36!,S"53,:ZS
·9S.l"-

·36,0
19.9
18,.J,
•3,J
lt'IS.7

o.o

11,7

o.o

11,7

6S,7

57.-9
l,8

-7.13
•1,2
-3.8
·2 .1S7,4
•3,2

4.0

,o.o..

o.o

u

1,)

l.1S8.8

180,0

º·º

·lS,3

'·'

o.o

o.o
o.o

o.o

0,8
•2,7

l0.7
·U

0,0
0,0
- 1,7

º·º

o.o
o.o
o.o

o.o
o.o

2il,1

68.S

53;8

.111•i1.2

S,~2.<
0,0
20.610,ll
J.1..021.S
Sl.5S.3,2

o.o

111.021,J
J9.8JO,_,,
19.66],5
13.S71.3

9ll.S
2.927.5

0,0

,..

2.232,2

10,0
l . 1Q2,.8

1.118,0

107,S

35-~3

· 100,o,(,
-11.!'4

B6,7

-30.0l<

·1,1

-100,-0%
-99,9%

-0,9

·20,7

s.,

o.o
· 180.0

·100,0%
~75,.2.'K

-0,8

...'·º

2Ei.1
69,2

-15,1'

4.]~0,1
.3.S-48,9

14.~SJ.1

1.HS.l
:U.18l,.Z.

2.'171.4

13.6&4,8
9,6-97,l

2.6Si7,l
11-1.1

U,4"
24,1%
1,2%

IZ?.580.3
l1..S63,S

1.1:12..Dm,.l

21.-12).9

ll .64l,S

14,423.,
2.iill,J
2,221,9

IJ ,l "K
10,lf.í
10,t:"

1S.8S4,l
9S8,.c:
2,049,'9"

14 ,8 13.7

·1.040,4

.311,:S
2,187.7
1,l
lS.8
963.9

o.o

-~.6%
-0.211
lSS~S"
100.°"-

1.206,8
161,6
l .04l1,2
10, 1

·U

956.l
S.851 .G

3.80 1,,
•371,,8.
·165.l

,,,

2.0:22,4

..•º·'

•,H.6~
l .l~
• 14.3"-

1.11s.2

•7.6"

791.2

3.!Hi3,7
J.980.3

1,242.4

22,flY.

3S~

,,.,.

11..8%
20,1%
l0,21;
9,2%

Zl,6

2,S%

2.9H,Q

99,9%

0,0

-209,8

·'9.4%

o,,

!9,6"

0,0

.Q,9%

-10.9"

4,0

40,3%
· 12,6%

·H11),S
-28,2
·l.lS,6
28.9

º·°"

•llB,8

· 13,6%

-?5,Q

•6,7%

•17.l "
-11.0%

26.9
· 101,9

963,9
134,"1
903,6
SC},0

-100.0'4
·100,0%
•J7,9S

· 1.1
0,0

14,1
l .Q.13,0

'·º

8,.2%
:B,'5%

·S.9l.B
1.7JS,2

?J.794,Q

º·º

·38.7%

o.o
o.o
o.o

º·º

M

-40,S

•l9.0!I

0,0

·JOO,a,.i

o.o

º·º

0,0

· 100.0,,

o.o

•2, 1%

'·'

0,9

·lU
,,ó

12,61'

o.o
o.o

705,2
Hi,l

,.,

s.o,.

•37,2
- 138,IC

llQ,g,

1.194,0
-i13,ti

•.S'I<

2S8.l't&
17,11'
10,l.%
•2,2J..

4,7

:;?;nl,l

0,0

5,1%

,....

4,5%

-21,7

45,3.l

2~.,

9.7%

2.26,0

c.S.1:13,S

11.,

4.71'

>.l"
43,9%

1.4%

10.J
1,S

o.o

4.6"

-1.0,;.

4,79,

121.6

o.o

10,4'K

o.o
o.o

0,0

6$,.lj:

9:U
162,1
334,0

•l S,°"
7,.3%

0,0

Sl,S
4,723.2
~Z4,7

268,'3
.291.1
.Z .OBO,!ii
494.4

l~.o

"19.04.Z,0
10.13S,9
8.906,1

IV.3.2 Pleitos E:leitorol'lis- - Pesso,,1
IV.4 Oe:5,pe5-i!IS c.om aumento dé capital de e:mpres.a} es\;;lt"als nãio d!'!"pendl:!nll:!s jlndso IV do§ 6~V. TCnAl DAS DESPESAS APUR.ADi~S SUJEITAS"º TETO DA EC95/2016 l 111 - rv:

9S4,l

23.6311,iS
10.1~8.9
2.162.5,
!i..S.00,8

36,2%

º·º

"·º

º·º

FCOt • Peuaal
N . 2 c,édilos ~x:tl,iH)rdlnâr los (Inciso li do§, 691
d/Q lmgacto Prim.irio do F-IE-S
IV,J Oct.pens n.ão rcc.onentcs d,1 Ju,1lc:., c:lcilOr-ó\l com 3 r,ulilaç.ã:o de elei,çOOs !lnclw Il i do t 69}
IV,"3.1 Pleitos El-!!itor.i1$ · OCC

1.194,S
.:!Z.ll~4,l
10.010.!i

24,79'

o.o

'·º

0,0

41.9

FUNOf:8 (Compltm , Ufl lóo)
f.1mdo Comtjt~cionol Of • FCOF
FCOF-OCC

4l.SOJ.l
12.679.J

0,0

o.o
o.o

o.o

trR

ll.29-8,1
2.Btt
J,'97.2.2

107,331,8

11,S

IV, l .S Demais
tOFOuro

-..14,]%

18.4

54.&04.ti

'973,9

JV. OESPES,\S NÂO INCWÍOAS NA BASE DE cÂLCULO 00 TETO DA EC 95/2016 !§- 69
IV, 1 Transfot6nti.ts ,onstlcucionais [lnclso Ido.§, 6'1
IV.1.1 FPM / FPE / IP•·EE
IV,1.2 Conltíbuiçilo do Sal.:1,rlo EduClç3o
IV.1.3 Compe:ns.i(õe-s Financ:éit.ais
IV,J.4 CIDE. Combuu rvels

•l3,7

92,7"
19.6%
• Ul,9-"

l03.9Hi.15o

4.497,l
'1-i1Ei.4
00,4

lll. TOl'Al. OAS DESP[S.i\5 APURAOAS PAFtA O RESULTADO PRIMÁRIO 00 GOVlltlNO CENTRAL (1•11

.-44,8%

o.o

o.o

D.3. 19. 19 Pr03gro

Z,S"

· 1.1

º·'

9.,.,

·S0,4%

->G,s"

-too.°"

o.o

o.o

ll.l. 19.20 PNME
11. ) . 19.11 PROOECER
11 ,l.20 Tt.lMf N~f"!Cl35 ANA
11 .3. 2 l 1 r am,fc.rê nc-i.J~ M ult,U ANEêl
11.) . 22 lmpl)C;tO Prj,n,1,io do FlfS
11.3-.23 Financ:lamér.to de Ga.m~nha Eleitoral
11.4 Oc:~pi!!sas com Crm1rote de Fluxo do PlJ.dtir EJU!.cullvn
11.4 .l Obrlgató,las
11 .4,2 Oi!crido-n~rlas

º·'

l0,3"

l ,242.t;
•491,9
-44J,J

l0.7"

M,1

l.JS-1,1

lr.l.14 lcgLSlativo. Judlc.lártO. MPU e OPU
11.3.lS Lt-i Kandír [lC n -5' 8?/96 C! 102/00]
11.l, 16 F!.eserv.i di!'! Contirt_ffe'nc.lu
11. 3.17 Ress.uc. Es1/Mun. Cc;:imb. Fó5se'i.s
11.3. 18 Scnlen,ç:1!1$ Judlelajs e Prcc.a1chios - OCC
tl.3 .19 Subsfdios:. Subvenc;õe$ e Proo~o
rl.l.19. l Equallza,çlo de CUSltio ªB'Opecuj,io
11 •.3.19.2 Equallz,;1ç3o de lnvc,st . r1.1 ral e agroindustrl,;:i1
ll."3.19.3 6qualfução E:rnprês1imo cio aoi.icrno Fcdct.il
11 .3. 19.4 f~ualil:a(:ão ACtui~itõe~ do Governo f:eder.al
IL.3.19.S Garanti~ à SC-1$\e nt3ç3o dt Preç.ó~
11.3.19.6 Pronàf
11.3,19,7 Proex
11.3.19,8 P-rosr-ilma e:u:icdal dt saru?êlrnentod'e ~tl1JOS [PESA)
IU.19.9 Arcool
ll.:3.19.10 Fundo d-i:I l<ma/ INCRA
U.3.19.11 Funcafé
11.3,19.ll ll:~ltaliza
11.3.19.13 ~ro,gf3m3 c:fr Su~1en1açào dlO lnv~st.im~r,to • PSI
U.3 . 19.1~ Operaçõe$ de c,édlto dl!stin.adas ~ Pes.~0;;1$ com deficiênc:l.:a (EO,PCOI
11.3, J~.15 l=uncf.o Setori;;d Audfovlsu.a.l [f:SA)
11.3. 19.16 Subv. Patd.a:l à R,emurieraç.ão por Cessão de E.r1erglai Eletrfciil dr ltalpu
11.3.19.17 EQu.ifüaç;ljo dos. Fundos FONfONE/f:OCO
11. 3. 19".l.8 Receitas dé R@curu!fd~.ão de Subvençi5-cs

11,2

Varfeçào ('¾.)

Ap,o/lfi
Ago/17

.. ,.a

o.o

J08.3
U.714,8
4.710,6
U,7

11.3.10 Oi!spes.as cus.tead.a:s c.orn Corw~t1ic.~/Oo<1çõe-5
11.l.l l F.;:i b1i,Jção dll!- cedulills e Mo.edas
11.3,12 FUNDES (Comp!cm. União)
11.3.l.3 Fun,do Con,nltucjQnãl DF

0,0

Oifcmnç:~

23,6
2.!112Ji,O
0,0

•0,2"~
UJ~.Slli

u
,.s.a

10,0

&.IJ.B.6

IU . 2 A.nistl,iJd0S

gs6.I

-1.3,1

U,~.S
1.008.7

11..UI Au:,i:ílio COE
11.J.S B~ri~fícios de L.egl:5,!.-u;:,!10 E:s.~cJal e lndenl~aç&:s
ll.3.6 Ben~fii:Jos de Ptt-U3~3D Contlnu~d~ d~ LOAS/~MV
11.3.7 Comi,lemento do FGTS [LC n,;, 110/01)
11.3.8 Credltos Extraordinários
11.3.9 C-0mpen$aç:io ao AGP5 J}(!"la.s Dcwnc:-r.a.ç&s d.! Folha

o.o

-2e~.o
5.851 .6

TESOURON ACIONAL

?,6"-

0.7
1.0
1.•

º·º

11.3.3 Apoio Fin. Muníclplo1, / .Estados

~u
U,2

41.S.ll,O
12.-410 ,5
ú63,1
l1 .SS4,l

11.J. l AboM é seguro descmg,ego

-140.,CI
9S8~4
'2 .0ll9'.1
:171.8

19,.:0

1.•

11..Z.5 Outros
ll.1 Outra5 Des pesas Ob~igatórias
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21.790,0

1>.$54,l
9113,l
1.12.3.t

·236..2
9.ll,S

1.6.4 ITR

1

l0.148,!!i

2.!'}27,S

1.6.S li!ix~ d~ ocup.J,çlo, foro C! l<~udómlo
li. DESPESA TOTAl
11. l Beneliclo.s PrC\lidtnd~riQS
11.1.l 8eneUc-ios Prei.,í(lent.lílrros • Urbano
11. l.2 Beneíicio~ Prcvidenciárío$ • Rur.11
11 .l.3 Benefil:ios Previdt-r'IC~ rios. • Sen.ten.t,1s e prec-.atórios
11.2 flt-~soal e En'-"'rgos Soi:::iais
11.2.I Ativo Civjf
11 .2. 2 Ativo Miri1a1
11.2,3 ApOSé"llta dÇJri;n e pensõe~ CNl.s
11,.2 ,.d Reforma..!. 4! pcm~~$ milit.a.rcs

Ae;o/l8
M/18

1

6,,13,4
879,6

1.6.1 Con<:~$sáo de Roc_ur~os Florenai5
1.6.2 C(lncur.1,0 de Prognl»Uco
1.6. 3 IOF Ouro

Af::0$t0

V,3rl.a.ç.9D !%)

U.lOS..á

u.m,,

1.2. l Rep~sse Total
1,2, 2 Sus:u~·rá1Jit dos. Fundo~
1. 3 ContrlbutÇ~ do Sal~ rio l;d1Jcaç:iio
IA Comp~n$~ÇÕ~~ Flr-.anc.elra$
l .S CIOE • Comb-us.tivei$

Olhmmça

·l,4

lS,0%
· 10,1%
·2,3%

o.o

0,0

o.o

o.o

· 100;0,C.

0,0

-100,01'

22,1

20,.l

l.1,0

10:3.1 %

19,S

18,7

41.3
40,0

10-~,fi,%

'·'

• 1,5

-S3,S%

91,S
106.0)6,ó

so.o

111., ~
-16.3"-

64,2
107.210,7

2U
-0•.3
41.,S
12,191,6

19,0
20,4

•14,2
10,999A

- n:,1%

1.QI0,5

SOA

,..

1,3

0

l"U:,,210,2

96,0%

4:5,l"'11.S¼

""·"'

10.l"
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Tabela 9.2. Tran~ferénclas e despes.as primárias do Governo Central apuradas pelo critério de •valor pago•·· Brasil - Acumulado no ano
R$ Milhões - Va lores Correntes

015:crlmm.açáo

1

2017

,

J.an-Ago

1. TRANSF. POR kl;PARTIÇÃO OE RECEITA

lS4 .0'99,5

1.1 FPM / FP[ / IPI-H
r.2 Fundos Constilucion;iiJi
1.2.l l\epa,sse Tot~I
1.2.2 Supe ráv it dos Fundos
1.3 Cont ribuição do §aláda Educação

U3.S-l6.9

S.35.6.0
7.926,S
•2.,S:70,5
8 .!99,7

-

1>.l9S•.2
1.25,d.5

1.4 Compensações Financei,as
1.S CIOE • CombustiYei'Sõ

.lS:G.l

o.o

1.6.l Conce~sáo dl! Rt!:cwso~ Florem1ls
1.6.2 Conc1.11so de P10g_nó:5,1ico
Lb. 3 IOF Ouro
l.~.4 ITR
1.6.5 Ta:ii:a d(! ocupi:lç.\o, foro e liJ ud6mio
li. OESPESA TOTAL
11.1 Beneficios Prevfd~ ndJrio!i

-·--t

TESOURONACIONA L
V~r•:iç.lio [%}

Cifi:mmta

Ago/18

Jul/18

171.SCS-,l

17.406,li

133.076,7
5.248,8
B.JSCl,5
· 3.101,7
a..~49.0"

'!lo.Sl9.8
-107,2
42-~.o
249,3

3.0%

23.lll,6

7.836,4

50.9,S

1.169.2
J251,7

·85,J

-6,S%

º·'
..,

•Sll,2

~u.~

º·'

1.1~
·2,0%

S,3%
W,7%

·1.4%

88,0

71.l

10,8
1&1,8

-·u

-16.Cl%
-19,1:'%

151.l

•7,6

"'1,6%

•2,6

8Z0.9S4,6

90.0
1!168.361,0

47.'101,.S,

•2,8"
5,8%

~56.l8S.9

376.0Sl,S

19.766,6

s.;"

ll.l .18cncfíctos P-revidenc:i,ârios • Utbano

271.071,õ

11.l.2 8tn.effcf05 P-revidendários - Rural

7S.487Ji
9 .720,7
JaJ.400,t
SO.?lll,6

287.J':iS,0
77.712:,l
Jl .182,4
191.670,9

llt080,4
2 ..22.4,5
l ,.1161,7
8.'270,7

_g3_2s1.i

~.S115.IS
:8,94.S
2,i07,l

92,6

11. J,3 St'n.cffctos Pre,.,ídenciários • S.eotcn,a~ t" prNalMos
H.2. Pessoal l! Encarços Sod:ris
11.2.1 ACiYo Civil
11.2.1 Aci...-o Milita r

19.015,,7

17. Ul,l
51 ,291.S
28.)97.0

l1.2.J Ap-os@ntêlido6a,s e pernõe5 ci-..i5
tJ.2.4 R.eformas e pe:nsõe.s militares
11 ,2.S Outro1
11.3 Oulras Oc.spesa~ Obriçal.ó,l as
11.).l Abcina e "5eguro d~(!mprit!go
11.l.2 lini:5,tiud'o.sU,3.3 Ap:;i,IQ Fin. Municípios/ b tados

53 .398,S
31.263.2
5.1.:.2.3
113,995.6
37,022.2
11-C,J

5.85'5..8
138.1189.4
37.2]7,9
123.7

11. J,4 At1Kiiio COÉ
11.3.S Beneficios dit! Legislação Esptda1 e 111denililÇÕes
11.3.6 Beneficio~ dit! Prt-na(.lo Continuada, díl LOA.S)~MV
11.3.7 Cemplemên.to do FGTS (LC l'\o 110/01)
U.3.8 Crédi1os l:idràc;irdtn~rios
U.3.9 Compcn.s:ação ao RGPS p,elus Oe~t:1neraçê5éí d;a F-olha
ll.l .lO Oe::s~~5' c:1,1steadá:5, com ConYênios/Ool,çlu~:s

11.3.1 l Fattrlc~ç,W de Cédul3.s. e- Moe-da~

11 .3.14 lt-gistatlvo, Ju-dlcli1ttlo, MPU e OPU
11.3.15 Lei !•nc!lr I\C n• 87/96 e 102/001
H,3,1 6 Re.serva de Contin&~ncia
H.3.17 ReS$.êlrc. E.n/Mun, Comb. Fós!õcis
11.3.18 Seru@oças Judicl.1-ls: e Prcc.atórios • OCC
11.l .19 S~bsídios, Subvenç.õe:s e P,oagro
11 ,3.19.l Equa liiae;~o de c:;usteio agropecuirio
11.3.19-.1: Equatiu~ão de- inYeSI . , ural e agroindt1st-tial
I1.3. 19.J Equal"iuç~o Empré,timo do Governo Federal
11 ,3.19.4 EQ\Jaíl1ação AQ:uls\çOl?S do Governo Federal
11,3.19.S G;uanlia à Su5\,en1.;ç::io de Preços
0.3.19.6 Pron,B,f
11.3.19.7 Proex
11.3.19.8 PrQgrama espedal tfo Silné3menlo ele atrvó~ (PE'SA]
11.3.19.9 Álcool
11.3.l~U0 Fundo dil terra/ INCRA.

11.3-.20 Tri;1n:sJe11!ndd-S ANA
11.3.21 Transfl:!rênc:lds MtJlla!i ANEEl
11.3.22: ln'lpdcto Ptimjti,o do FIES

11.:3..23 F-loani::.lamti'lto de!- Campilt'lha E:l!!:horal
11.4 Oesp(!$a.s com Con trole dt! Fluxo dD Podt!r Exe?cutlvo

11.4. 1 ObrlGoilCórlas
U.4.2 Oi1c;ric;ion~rii1S

0,4%

-9,4

o.o
o.o

·619,2

S63.6

9.687.1
!Sl.2
S2',I

9:5,45,:3
!5S.1
7.05'5.S
1.300,0

•.•59,0
97Ei,O
7,9lg,s
U!73,3

-380,1
•J IO,O
· l6.4
4U,"I

6,7%

1t.>%
10.8%

-55,6"
-ó.O%
•42, l %
-6,5%
4.3%

1J:?.9

13.1%

8:64.0

12.2%

-26-,7

·2, 1%

a,o

o.o

o:o

ó,D

o.o

0,0

10.059.J
17.471,4
1.998,l
2. 170,2
74,0

B.190.9
12.158,6
1,096.5
l.SG9,2
5].6

3.131,6
-5,"314.S
·901,6
-601.0
-20.S

.,~s.s

ll,7

200.G

31.1%
-J0.4%
--45-,1%
•27.7%
· 21.7%

70,0

'N ].3

171,3

4.009.9

1.JU6,7

·l.19), 1

JS8,8

166.7

121,6

453.S
28,0

·92,l
3]1,9

:2,0 ,6%
•l9,8%
·2.S,7"
212:,9,-;.

· 18,0

-39,1"

12,Et

116.S
55,7
9.2

"J.9'00,-1

S.004,4

59.6

11.3.19.14 O,wr;;ições i:fc crédito de~tinnd.a.s a Pe~-a,s ,;:am deficiência IEQPCOJ
11.3.19.lS Fuodo Stit-orlal Audiovisual j.FSA)
11.'3.19. J.6 S\Jbv. P,jrcial:. Rcmuner~u;ãD por Cc·55ã o de Energia E!êtrica de lt.aipu
11.3.19.17 Equilltzd(, o dos íundos-FOA./FDNE/~OCO
11.J .19. lS R-e.ctítas de Recuperação de Subvenções
11,3.19. 19 Proagro
11 .3.19.lO PNAFE
11.3.19 ..:U PRODECER

·1.~

506.2

::us.7

25.'9
1.61>,0
3B,7

-1.6

11.3.19. 12: Revitaliza
n .3.19,13 Programa de Sustentação ao lni.tenrmento - PSI

).111

5,2%
4. l 'i{.
U), 1%

o.o
o.o

46,Q

U.3.1SU1 Funcafé

2,9~
'1.5',~

· 11.3.6

,1,J4.l
]7.403,7
3.411~9
303,S

10.306,l
161,1

S,9%
1S,O'r.

2'.866,l

o.o
o.o

683.6

11.J,ll FUNDEB (Comp1f!'m. Uniãol
11.3.13 Fundo C.on.s, ir udon~ I DF'

IJ,9

388.2
JS .788,7
3.079.3

..,

138.1
•J.,9

~3. 7
a:2,896,Q

6,6

o.l

S~.2.0

l.3-9,9

·212,J

0,0

º·º
0,8

e.1.2

o.o

·llO.O
0,0

·>G.3

-3.S
-36.7
·299.5
6J,7

o.o

o.o

184.6

139:,4

4,7

•42:,S.
10.0

•5 ,a

369,S

-"l.3%
63S.6%

·111.1%
-~3. l liGi
2.6%

5,~4,0

540.S

•SB

.9_o,r.

2.979,7

l.035,0

,'944,1

·31,7%

l-42.779.i

º·º

J61.64l,l

60.839,6

87.S53,7
74.089.)

1.:ns.2

Eil.939,7

373

1.:11s.2
l8.3ti3.g
Ei.714.:Z
U .149,7

19,6%

64,8 1411
19.041,0
17.982.1
9.S39,8

6,6U
11,31'
10,8%
"l,71'

8.3%

Memoran-do·

UI. TOTAL DAS OESPE!;ASAPURADAS PARA O RESULTADO PR IMiARIO 00 GOVERNO CENTRAL ll+lll
IV, OfSPBAS NÃO IN CLUiOAS NA BASE OE CÁlCULO Dô THO DA EC 95/2016

(§ 6 •J

IV,l Tr.an5f.en':ndo s CO"$lhuctonals (lf\dW Ido§ 61i)
IV. 1.1 FPM /F PE/ IPI-EE

1v.1.2 Contribuição do Sal.i ria êduca ç.ilo
IV, J .3 Compc-Môl(ÕC'S Finan(el,.15
IV. l.4 CIDE • Combusti11eis
IV. 1.S Dcmllls
IOFOura

IS-4.616,S
Jl l .076,l

123,Slú,9
8 .199.7

8 .4"9.0

241}. 3

IS.l 9S,2
1.25'1,S
18.248,0

l3.23Ui

7.836.4

9.54S,3

Fi;ndo ConsriwclMal OF • F-COF
fCOf - OCC
FCOF • Peuool
IV •.2 Cfédltos exm1ord lnârl0s jlnclso li do§ 6tl
d/q Impacto Prlmãrfo do FIES

S.!527.1
865,,J
7.6'1,9

De-spes-a ~n.ão reco,rente-s da JustiC:iil e-lei1or.al c:om a 1eallrnç3o de eleições (Inciso Ili do\ 6111

IV.3. l Pleitos Elellorais · OCC
IV.3 .2. 9 lcilos El(!i1Qri;1i!i • Pcirnal

•6.8%

•Mí!.O
•2, l

,,4%
· 19,2"

ISl,3
"9.959,0
8.56S,O

•7.6

,4,61'
4,3%
0,41'

1)1.)., 7

38,0
112,9

•7S.0
·380,1

13,1%
-1,0!<
-55,6%
24,8,;.

o.o

o.o

102,1
B!,9

118,7

16. 7

111,6

n:.8

2S,6K

7,1

-6.1

--46,l ';IG.

1.U

1V.4 De~pe-s;as-com 11,umento de capltal de empre:s..u ~stan1is não dependt!:nles lln,ci!io IV do§ 611)
V. TOTAl DAS OBPESAS APURA0"5 SUJEITAS AO TETO DA EC 95/20161111 - IV)

·85.l

18.690.0

978.0
7 .587,0
103.S

683,6

'·°"'

so.~

1.169,2

a,,

16",,B

FUNDE.8 (Compt~m. Uni6c}
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J,0]'9,,867, 1
J87.~98, 1

10,8

11R

IV.l

97!ã.0Sl,0
J68.SS1,J
166.634,3

o.o

16,3%

t.t lU

2.559.•

l.428,2

12~.3%

8.06.S.01,51

851:.269.Q

4$,167.1

5.711
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Tabela 9.3. Transferências e despesas primárias do Governo Central, por poder, apuradas pelo critério de ""valor pago"
R$ Milhões • V~lores Correntes

11111

D1scriminaç~o

1. DESPESA TOTA L
U Poder Executivo

127.021.1
122. 755,9
819,2

I. Z Poder Lecislativo
1.2 .l Câmara dos Deputados
1.2 .2 Senado federa l
1.2.3 Tr1bunal de Contas da União
1.3 Poder Judiciário
1.3.1 Supremo Tribuna l federal

393.•
188.0
ll7.8
2.938,1
"3.2
94,8

1.3.2 Superior Tribunal de Justiça
1.3.3 Justiça feder al
1.3.4 Just iç-a Miíitar da União
1.3.5 Justiça Elei toral
1.3.6 Just iça do Trabalho
1.3 .7 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
1.3 .8 Conselho Nacional de Justiça
1.4. Defensoria Pública da União
1. 5 Ministério Püblic.o da União
1. 5.l Ministério Público da Un ião
1.5.2 Conselho Nacional do Ministério Públicc
Memorando:
li. DESPESP.S APURADAS SUJEITAS AD TETO DA EC 95/2016
11.l Poder Excc~tlvo
11.2 Poder Legislativo
11.2. 1 C3ma ra dos Deputados
11 .2.2 Senado Federal
11 .2.3 Tribunal de Contas da União
11.3 Poder Judiciário
11 .3.l Supremo Tribuna l Federal
11.3.2 Superior Tribunal de Justiça
11.3.3 Justiça federa l
11.3.4 Justiça Militar da União
11.3.5 Just iça Eleitoral
11.3 .6 Justiça do Trabalho
11.3. 7 Justiça do Oistrito federal e dos Territórios
11 .3.8 Conselho Nacional de Justiça
11.4. Defensoria Pública da União
11 .5 Ministério Público da Un ião
11.S.l Ministério Público di1 União
11 .S.2 Conselho Nacional do Mlnis tétio Públlcc

Página 118 de 214

756,9
34,S
496,S
1.329,3
172,2
10,7
42,3
46S,6
459,3
6,3
107.210,7
102.971,1
819,2
393,4
288,0
137,8
2.91l,S
43, 2
94,4
756,9
34, l
474,1
l .326,7
172,2
10,7
42,3
165,6
4S9,3
6, 3

2018

Julho

9,2
40,9
477,1
470,7
6,4
106.016,6
10l.S64,B
831,3
395,0
295,8
140,S
3 .102,S
• 6,3
108,9
816,1
34,8
514,7
l.389,4
183,3
9,2
40,9
477,1
470.7
6,4

Brasil. Mensal

Diferença
Agosto

127.S80.3
123.108,2
831,3
395,0
295,8
140.S
3.122,8
46,3
108,9
816,l
34,8
535.0
1.389,4
183,3

11 -
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---

Var<ação (¼)
Ago/18
Jul/18

Variação 1%)

1.4%

-2,0%
-6,0%

7,6

14.423,9

11,3%

14.360,6

11,7%

22,8
15,9

2.7%

-18.1
2,9
49,9
18,6
·2,4
2,0
-0,7
-3,7
.J,S
-0, 2

· 2,3%
8,3%
9,3%
1,3%
·1, 3%
H,1%
-1,6%
-0,8%

118.210,2
113.716,l
8S4,l
410,9
300,7
142,S
3 .126,4
45,3
0,0
797,4
0,0
543,6
1.007,9
180,9
ll.2
40,2

12.193,6
U .lSl,3
22,8
15,9
4,9
2.0

11,5%

23,9
-0 ,9

0,8%

-108,9
·18.7
-34,8
29,0
18,6
-2,4

Diferença

Ago/18
Ago/17
14.983,1
14.712,9
34,9
17,5
12,6
4,7
229,6

142.004.2
137.468,8
854,l
410.9
300,7
142.S
3.167,7
05, 3
102,4
797,4
37,7
584,9
1.407,9
180,9
11, 2
40,2
473.4
467,2
6,2

4,9
2,0
44.9
-0,9
-6,S

TESOURONAC IONAL

4,0%
1.7%
IA%

-0,7%

-3,8%

12,0%
2,7%

º·º"
l,7%
l,0%

-2,0%
-100,0%
·2,3%
- l00,0%
5,6%

2,1

3,2
88.4
78,7
8.7
0, 5
·2,1
7,8
7,9
-0,1
10.999.4
10.74S,0
34,9
17,5
12,6
4,7
213,9
2,1
-94,4
40,5
•34,3
69,S
8),3

11.~/4
12,0%
4, 3%
4,0%
4,4%
3.4%
7,8%

4,9%
8,0%
5, 3%
9,2%
17,8%
5,9%
5,1%
4,8%
·S,0%
1,7%
1,7%
· 1,7%
10,3%
10,4%
4,3%
0,5%
0,4 %
3,4%
7,3%

•.9%

-100,0%
5,3%
·100,0%
14,7%
6,1%
S,1%

2,0

1, 3%
· 1,3%
22,1%

0,5

4,8%

, 0,7

-1,6%

·2,1

-s,or.

473,4

•l,7

·0,8%

467 ,2
6,2

-l ,5

-0.7%
-3,8%

7,8
7,9
·0,1

1,7%

·0,2

8,7

1,7%
-l.7%
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Tabela 9.4. Transferências e despesas primári.is do Governo Central, por poder, apuradas pelo critério de "valor pago" ' 1 - Brasil - Acumulado no ano
R$ Milhões • Valores Correntes

Discriminação

....

Diferença
Varíaçào (%)
Jan-Ago/18
Jan•Ago/17
6,6%
64.814,1

975.053,0

l.039.867,l

939.940,3

1 .002.408,3

62.468,0

6,6%

6.992,B

7,162,9

170,0

2,4%

1.2.1 Câmara dos Deputados

3.278,S

3.396,S

11 7,9

3,6%

1.2.2 Senado Federal
1.2.3 Tribuna l de Conta, da União

2.524,2

2.566,6

42,4

1.190,1

9,7

1,7%
0,8%

24.110,8

l.199,8
26.066,3

l.955,5

8,1¾

356,4

379,3

22,9

6,4%

785,2

857,8

72.6

9,2%

6.296,9

6.739,7

442,B

7,0%

292,3

306,4

14,1

4,8%

1. DESPESA TOTAL
1.1 Poder Executivo
1.2 Poder legi slativo

1.3 Poder Judiciário
1.3.1 Supremo Tribunal Federal
1.3.2 Superior Tribvnal de Justiça
1.3 .3 Justiça Federal
1. 3.4 Justiça Militar da Unia o
1.3.5 Justiça Eleitoral
1.3.6 Justiça do Traba lho
1.3.7 Ju stiça do Distrito Federa l e dos Territó ri os
1.3.8 Conse lho Naciona l de Justiça
1.4. Defensoria Pública da União
I.S Ministério Público da União
1.5.1 M inistério Público da União
1.5.2 Conselho Nacional do Ministério Público
Memorando:
li. DESPESAS APURADAS SUJEITAS AO TETO DA EC 95/2016
11.1 Poder Executivo
11.2 Poder Le1islativo
11 .2.1 Câmara dos Deputados
11. 2.2 Senado Federal
11. 2.3 Tribunal de Contas da União
11.3 Poder Judiciário
11. 3.1 Supremo Tribunal Federal
11.3.2 Supe rior Tribunal de Justiça

11.3.3 Justiça Federal
11.3.4 Justiça Mi litar da União
11 .3 .S Juniç.a Eleitoral
11.3.6 Justiça do Trabalho
11.3.7 Just iça do Distrito federal e dos Territórios
11.3.8 Conse lho Nacional de Justiça
11 .4. Defensoria Pública da União
11.S Ministério Público da Unlào
11.5.1 Ministério Público da União
11.5.2 .Conselho Nacional do Min istério Público
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3.947,1

4.343,2

396,1

10,0%

10.877.6

11.781,9

904,3

8,3%

1.480,l

1.578,4

98,3

6,6%

75,l

79,6

4,S

6,0%

351,S
3.657,6

344,2

-7,3

-2,1%

3,885,4

227,8

3.611,7

3.839,6

2.27,9

6,2%
6,3%

45,9

45,8

·0,1

·0,2%

806.501,9

852.269,0

45.767,1

771.543,6

814.930,l

5,7"
5,6%

6,982,2
3.267,9

7.162,9
3.396,5

43.386,5
180,7
128,6

2.524.2

2.566,6

42,4

1.7%

1.190,1

1.)99,8

9,7

0,8%

23.967,0

2S.946,4

1.979,3

8,3%

356,4

379,3

23.0

6,4%
9,6%

2,6%
3,9%

781,9

857,3

75,4

6. 292,8

6.739,6

446,9

7,1%

291,7

306,4

14,7

5,0%

3.841,6

4.224,3

382,7

10,0%

10.848,0

11.781,4
1.578,4

933,S

8,6%

1.479,6

98,8

6,7%

75,1
351,5

79,6
344,2

4,5

6,0%

•7,l

-2,1%

3.657,G

3.885,4

227,8

6,2%

3.611,6

3.839,6

227,9

6,3%

4S,9

45,8

-0,1

-0,2%
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Em agosto de 2018 os repasses aos Fundos de Participação de que trata o art. 159 da Constituição Federal do
Brasil apresentaram decréscimo de -12,7% quando comparados aos repasses efetuados no mês anterior.
As transferências a títu lo de FPE/FPM atingiram o montante de R$ 11,5 bilhões, ante R$ 13,2 bilhões no mês
anterior, já descontada a parcela do FUNDEB.
As informações relativas às transferências constitucionais estão disponíveis para consulta no portal da
Secretaria do Tesouro N aciona 1- STN (http://www. tesouro .fazenda .gov. br /tra nsferencias-co n stitu cionais-e-lega is).

O Banco do Brasil S/ A disponibiliza na internet os avisos referentes às distribuições decendiais das cotas dos
Fundos de Participação com todos os lançamentos a crédito e a débito. Para efetuar a consulta, acesse:
http://www.tesouro.fa2enda.g0v.br/transferencias -constitucionais-e-legais, e em 2-Liberações clique no link "Banco do
Brasil".

Distribuição do FPM/FPE
2017

R$ milhões
Variação Nominal

2018
..

1

'

"!• •

•

' • •

•

' • f

•

FPM

••-

■■•■■.'

.. : ,

..

& ••

:

.

•

•

•

•

8.762,4

5.401,7

51.724,2

8.708,5

5.874,6

55.330,0

-32,5%

FPE

4.551,2

5.161,6

45.602,9

4.449,6

5.613,5

48.999,1

IPI Exp

313,9

293,7

2.302,4

335,6

362,9

2.942,6

.....

.

:

'.:.•

:

....
..

,L

:

•

8,8%

7,0%

26,2%

8,8%

7,4%

8,2%

23,6%

27,8%

Obs.1: valores já descontados da parcela referente ao Fundeb (20%).
Obs. 2: Na variação do FPM de agosto sobre o mês anterior, foram considerados para o mês de julho o repasse ordinário somado ao 1% anual
(EC84/2014).

Previsto XRealizado
IPI-EXP

Agosto

Estimado

Realizado

Estimado

18,4%

26,2%

18,4%

Realizado

Estimado

Realizado

Obs. 1: Os percentuais se referem à variação em relação ao mês anterior.
Obs. 2: Os percentuais de FPM Estimado e Realizado não consideram o repasse relativo ao FPM 1% ocorrido em julho.

Estimativa Trimestral

ii't&•i•it

Setembro

Outubro

Novembro

FPM

-28,1%

26,0%

5,0%

FPE

-28,1%

26,0%

5,0%

IPI - EXP

-0,6%

17,0%

-9,0%

Obs.: Os percentuais se referem à variação em re lação ao mês anterior.
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Gráficos
Valores Acumulados (FPM e FPE)
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-Realizados 2018

Rea lizados 2017

Média 2013i20 17

Demonstração da Base de Cálculo
Os valores distribuídos para cada Fundo foram originários de parcela da arrecadação do Imposto sobre Produtos
Industrializados• IPI e do Imposto de Renda - IR no período de 21/ 07/2018 a 20/08/2018, conforme demo nstra t ivo abaixo :

■i@a1wlll•■•1i!i@i!iw•-u&-■io;;iiw■i-iiri■

■il
JUL/39 DEC

2.806,0

16.117,8

18.923,8

AG0/19 DEC

3.2S4,9

3.406,3

224,5

6.885,7

AG0/12 DEC

1.078,3

2.185,0

3.263,3

AG0/22 DEC

561,3

587,4

86,3

1.234,9

Arrecadação Liquida - R$ Milhões

lã

Transferências - RS Milhões

AG0/2V DEC

652,1

9.797,3

10.449,4

AG0/32 DEC

1. 797,3

1.880,9

52,2

3.730,4

TOTAL

4.536,4

28.100,1

32.636,5

TOTAL

5.613,5

5.874,6

362,9

11.850,9

Observações:
•

Arrecadação líquida = Arrecadação Bruta - Restituições -1 ncentivos Fiscais;

•

Na arrecadação do IR e do IPI estão computadas as receitas proven ientes dos acréscimos legais (juros, multas e receb imentos de dívida

•

Nas transferências regulares foram deduz idos 20% referentes à retenção para o FUNDEB;

•

Não ocorrência de Classificação por Est imativa . Não ocorrência de Depósit os Judiciais.

ativa) ;

Poresl ♦ :1:dn

do Tncn11en M,cinncl
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Distribuição de Fundos
RSMil
ESTADOS

IPI -Exp

Acre

31.572,4

194.020,0

27,3

Alagoas

AL

133.525,6

235.682,4

816,2

Amazonas

AM

95.092,9

163.407,1

1.695,6

Amapá

AP

23.264,0

192.024,6

591,2

Bahia

BA

540.029,4

523.795,2

15.597,5

Ceará

CE

292 .292,9

408.538,7

3.425, 7

Distrito Federal

DF

10.124,2

38.601,6

463,0

Espírito Santo

ES

104.982,0

87.536,7

14.699,3

Goiás

GO

215.630,9

160.975,1

8.516,4

Maranhão

MA

247.097,1

402.991,3

4.187,8

Minas Gerais

MG

771.650,1

252.092,8

45.072,3

Mato Grosso do Sul

MS

86.265,8

75.513,5

6.616,4

Mato Grosso

MT

107.288,6

129.590,1

5.067,7

Pará

PA

206.559,8

344.032,3

21. 751,3

Paraíba

PB

184.594,9

267.463,8

311,2

Pernambuco

PE

289.269,1

384.685,6

5.112,6

Piauí

PI

156.305,3

242.474,2

96,0

Paraná

PR

397 .012,9

160.232,9

34.428,7

Rio de Janeiro

RJ

173.006,4

90.021,7

64.998,7

Rio Grande do Norte

RN

145.680,6

232.602,5

313,2

Rondônia

RO

52.058,3

160.267,6

1.075,2

Roraima

RR

29.629,8

139.101,0

16,0

Rio Grande do Sul

RS

397.515,4

128.555,3

33.205,4

Santa Catarina

se

229.255,5

72.490,5

21.667,3

Sergipe

SE

87.941,3

231.037,0

234,4

São Paulo

SP

783 .189,0

54.847,8

72.581,8

Tocantins

TO

83.730,1

240.891,3

340,4

5.874.564,4

5.613.472,5

362 .908,9

TOTAL

Obs .: valores já deduzidos da retenção para o FUNDEB (-20%).

No Diário Oficia l da União do dia 5 de dezembro de 2017, foi publicada a Portaria STN

nº 999, de 29 de novembro

de 2017, contendo o cronograma das datas dos repasses do FPM/FPE para o exercício de 2018, dispon ível no endereço:
https ://www. tesouro.fazenda. gov.b r /tra n sferencia s-co n st ituciona is-e-I egais
Coordenação-Geral de Análise, Informações e Execução das Transferências Financeiras Intergovernamentais - COINT
Gerência de Relacionamento e Divulgação de Dados de Estados e Municípios-GERED
Fones: (61) 3412-3051, (61) 3412 -1588
Ema i 1: coint. df .stn@fazenda.gov. br ou transfere nci as.stn@fazenda.gov.br
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Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by IVO FERREIRA GOMES:36258199372
Date: 2018.09 .05 17:49: 15 BRT
Perfil: Chefe de Ente
In·sIiluição: Sobral
Cargo: Prefei to

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.
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Sistema de Análise da Divida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

1t

TESOURONACIONAL

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944.101413/2018-91
Dados básicos
Tipo de Interessado: Município
Interessado: Sobral
UF:CE
Número do PVL: PVL02 .000012/2018-51
Status: Em retificação pelo interessado
Data de Protocolo: 30/08/2018
Data Limite de Conclusão: 13/09/2018
Tipo de Operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Desenvolvimento sustentâvel
Tipo de Credor: Instituição Financeira Internacional
Credor: Corporação Andina de Fomento
Moeda: Dólar dos EUA
Valor: 50 .000 .000, 00
Analista Responsável: Paulo Roberto Checchia

Vínculos
PVL: PVL02.000012/2018-51
Processo: 17944.101413/2018-91

Situação da Dívida:
Data Base:
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Sistema de Aná lise da Divida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

TESOURONACIONAL

-Jt

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944 .1O1413/2018-91
Checkllst
Legenda: AD Adequado (33)- IN Inadequado (2)- NE Não enviado (O)- DN Desnecessário (1)

STATUS

DOCUMENTO

VALIDADE

AD

Análise de suficiência de contragarantias (COAFI)

-

AD

Análise da capacidade de pagamento (COREM)

-

AD

Manifestação da CODIP sobre o custo

AD

Relatórios de honras e atrasos

AD

Recomendação do Comitê de Garantias

-

Minuta do contrato de empréstimo negociada (operação
externa)
Versão das normas gerais contratuais aplicáveis (operação
externa)
Risco de adesão ao RRF de que trata a LC nº 159/2017 (só
oara Estados e DF)

-

AD

RGF da União - montante de garantias concedidas

-

AD

Limites da RSF nº 43/2001

-

AD

Taxas de câmbio na aba Resumo

-

IN

Módulo do ROF

-

AD

Re.solução da COFIEX

AD

Demonstrativo de PPP

-

AD

Dados Básicos e aba "Dados Complementares"

Indeterminada

AD

Recomendação da COFIEX

Indeterminada

IN

Aba "Cronograma Financeiro"

-

AD

Aba "Operações não contratadas"

-

AD

Aba "Operações contratadas"

-

AD

Relatórios contábeis do Siconfi

AD

Aba "Declaração do Chefe do Poder Executivo"

-

AD

Cadastro da Dívida Pública (COP)

AD

Autorização legislativa

AD

Parecer do Órgão Jurídico

AD

Parecer do Órgão Técnico

AD

Certidão do Tribunal de Contas

AD
AD
AD
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Sistema de Análise da Dívida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

7

TESOURO NACIONAL

TESOURONACIONAL

Processonº 17944.101413/2018-91

STATUS
AD
AD
AD
AD
AD

DOCUMENTO

VALIDADE

Comprovação de encaminhamento das contas ao Poder
Executivo da União
Comprovação de encaminhamento das contas ao Poder
Executivo do Estado
Aba "Informações Contábeis"

PAGINAS

-

-

Anexo nº 1 da Lei nº 4.320/1964 - Lei Orçamentária do
Exercício em Curso
Adimplemento com a União - consulta SAHEM

-

DN

Violação dos acordos de refinanciamento firmados com a
União

AD

Módulo de Registro de Operações Financeiras (ROF)

-

AD

Minuta do contrato de empréstimo (operação externa)

-

AD

Minuta do contrato de garantia (operação externa)

-

AD

Aba "Notas Explicativas"

-

Não informada

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Observações sobre o PVL

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---lnfonnações sobre o interessado

Processo 17944.00079 4/2014-68: a dívida (R$16.455.55 2,14) informada no campo 7, posição de
31/12/2013, do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do RGF (1° quadrimestre de 2014) trata-se
de dívida com o INSS, conforme Ofício nº 001/2014 - DRF/SOB/SARAC, de 16/01/2014, da Delegacia da
Receita Federal em Sobral - CE (fl. 83).
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Outros lançamentos

COFIEX

Nº da Recomendação:
Data da Recomendação:
Data da homologação da Recomendação:
Validade da Recomendação:
Valor autorizado (US$) :
Contrapartida mínima (US$):

RegistrodeÕp';"raçõesFin'ãncãirasRÕF

--- --- -- -- -------

Nºdo ROF:

PAFe raflnãnciãmãiitÕs

-

-

-

-

-

-

---------- - --------

O interessado possui PAF ou refinanciamentos?

aressórios

Õocumentci'

-------- - ---- - -------

Não existem documentos gerados.
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Garantia da União
Condições financeiras
Informe as condições financeiras da operação

Modalidade:
Desembolso:
Amortização:
Juros:
Juros de mora:
Outras despesas:
Outras lnfonnações:
Taxa interna de retomo -TIR(%a.a.):
Financiamento de políticas públicas:

Õperação de crédiiõ - - - - - Número do parecer da operação de crédito:

----------------

Data do parecer da operação de crédito:
Validade do parecer da operação de crédito (dias):
Validade do parecer da operação de crédito (data):
Contrato da operação de crédito já foi assinado?

Cai,ãcidãdedepagã°merito- -

-

-

-

-

Dispensa análise da capacidade de pagamento:

---------------

Capacidade de Pagamento:

--------------------Não existem documentos gerados.
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Processo nº 17944 .1O14 13/2018-91
Dados Complementares
Nome do projeto/programa: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE SOBRAL
Destinação dos recursos confonne autorização legislativa: FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE
SOBRAL.

Taxa de Juros:

LIBOR DE 6 MESES MAIS SPREAD A SER DEFINIDO NA DATA DE ASSINATURA DO
CONTRATO .
Demais encargos e comissões (discriminar): COMISSÃO DE COMPROMISSO EQUIVALENTE À 0,35%
ANUAL, APLICADO SOBRE OS SALDOS NÃO
Indexador:
DESEMBOLSADOS DO EMPRÉSTIMO.
COMISSÃO DE FINANCIAMENTO EQUIVALENTE A 0,85%
DO MONTANTE DO FINANCIAMENTO, A PARTIR DO
INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO.GASTOS DE AVALIAÇÃO EQUIVALENTES
A US$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL DÓLARES). AS
CONDIÇÕES FINANCEIRAS FINAIS SERÃO AS DA DATA
DE ASSINATURA DO CONTRATO.
Variação cambial

Prazo de carência (meses): 66
Prazo de amortização (meses}: 126
Prazo total (meses): 192
Ano de início da Operação: 2018
Ano de ténnino da Operação: 2034
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Processo nº 17944.101413/2018-91

Cronograma Financeiro
O total de amortizações ê diferente do valor da operação?
Não

ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

º·ºº

630.308,52

630.308,52

11.922.366,00

º·ºº

t. 313.063 ,20

t .313.063,20

3 ,190.288,00

11.925 .231 ,50

º·ºº

2.227.801,75

2.227.801 ,75

202 1

2.480.871 ,50

10,1 50.4 11,00

3.253 963,29

3.253.963,29

2022

1.556.530.50

7.448.632,00

4.07-3 .651 ,54

4.073 .651,54

2023

48 1.651 ,50

2.927.223 ,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

4 .646.731 ,30

4 .646.731,30

2024

º·ºº

0,00

4.545.454 .60

4 .679.4 t 4 .43

9 .224.869,03

2025

º·ºº

º·ºº

4 .54 5 .454 ,54

4..2.6 0.639,20

6.806.093,74

2026

º·ºº

0,00

4 .545.454,54

3.855.657 , 12

8.401.111 ,66

2027

0.00

º·ºº

4.545.454,54

3.433. 186,77

7 .978.641 ,3 1

2028

0.00

0,00

4 .545.454,54

3.005 959,38

7.551.413,92

2029

º·ºº
º·ºº

0 ,00

4.545.454,54

2 .548.992.47

7.094.447.01

0,00

4.545.454,54

2. 111.799,2.7

6.657 .253,81

2031

º·ºº

0,00

4.545.454,54

1.672.118, 10

6.217.572,64

2032

0,00

º·ºº

4.545.454 ,54

1.229.878.80

5.775.333,34

2033

º·ºº

0 ,00

4 .545.454,54

763.006,53

5.329.42.1 ,0 7

2034

º·ºº

0,00

4.545.454 ,54

328.245 .54

4 .873.700 ,08

12.500.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

44.055.377,21

94.055.377,21

2018

1.503. 181 ,50

5.626.136,50

2019

3.287.477,00

2020

2030

Total:
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Processon" 17944.101413/2018-91
Operações não Contratadas
O interessado possui operações de crédito em tramitação na STN/Senado Federal ou operações de crédito
autorizadas e ainda não contratadas?
Não
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Processo nº 17944.1o1413/2018-91
Operações Contratadas

O inte ressado possui liberações previstas de operações já contratadas?
Sim
Cronograma de liberações

Neste cronograma NÃO estão incluídas as liberações previstas para a operação pleiteada.
Os valores deste Cronograma de Liberações estão consolidados, contendo, dessa forma, as liberações
referentes à administração direta, aos fundos , às autarquias, às fundações e às empresas estatais
dependentes.
Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R$).

ANO

OPER. CONT. SFN

OPER.ARO

DEMAIS

TOTAL

2018

526.500,00

0,00

0,00

526.500,00

Total:

526.500,00

0,00

0,00

526.500,00

---------------------------Cronograma de pagamentos

Neste cronograma NÃO estão incluídos os dispêndios da operação pleiteada .
O total das amortizações da "Dívida Consolidada" deve ser compatível com o saldo da "Dívida
Consolidada" do final do exercício anterior, informado no "Demonstrativo da Divida Consolidada Líquida.
Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R$).

ANO

AMORTIZ.

TOTAL

OP. CONTRATADAS

DIVIDA CONSOLIDADA
ENCARGOS

AMORTIZ.

ENCARGOS

AMORTIZ.

ENCARGOS

2018

4 .1'07.140,00

0,00

19.500,00

27 .834,68

4.126 .640,00

27.834,68

2019

3.809 .760,00

0,00

117.000,00

48.145,54

3.926.760,00

48.145,54

2020

3.576.390.00

0,00

117.000.00

35.720,88

3.693.390.00

35.720,88

2021

3.076.390.00

0.00

117.000,00

23 .296,23

3.193.390.00

23.296,23

2022

2.576.390,00

º·ºº

1 17.000,00

10.871 ,57

2.693 ,390,00

10.871,57

2023

2.576.390,00

0,00

39.000,00

862,82

2 .6 15.390,00

862,82

2024

462 .507, 17

0,00

0,00

0,00

462.507,17

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ao

0,00

2026

0.00

0,00

0,00

0,00

o.ao

2027

0.00

0,00

o.ao

0,00

º·ºº
º·ºº
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Processo nº 17944.101413/2018-91
DIVIDA CONSOLIDADA
ANO

AMORTIZ.

OP. CONTRATADAS

ENCARGOS

2028

0,00

0,00

2029

0,00

0,00

2030

º·ºº

2031

AMORTIZ.

TOTAL

ENCARGOS

AMORTIZ.

ENCARGOS

º·ºº
º·ºº

0,00

0,00

º·ºº

º·ºº

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2032

0,00

0,00

º·ºº

0,00

0,00

º·ºº

2033

0 ,00

0,00

0.00

o.ao

º·ºº

0,00

2034

º·ºº

0,00

º·ºº

0 ,00

Restante a pagar

0,00

º·ºº
º·ºº

0.00

º·ºº

0,00

0,00

0,00

0,00

526.500,00

148.731.72

20.711.487, 17

Total:

20.184.967, 17

1<1e.n1 ,n

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Taxas de câmbio

Alguma das dívidas foi contratada em moeda estrangeira?
Sim
Informe na tabela abaixo as moedas estrangeiras e suas respectivas cotações e datas de cotações.
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Processo nº 17944 .1o1413/2018-91
lnfonnações Contábeis

Balanço Orçamentário do último RREO do exercício anterior
Demonstrativo: Balanço Orçamentário
Relatório: RREO publicado
Exercício: 2017
Período: 6º Bimestre
Receita de operações de crédito (realizadas até o bimestre): 0,00
Despesas de capital executadas (liquidadas até o bimestre+ Inscritas em
restos a pagar não processados):

37.159.712,38

Balanço Orçamentário do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente) ou Anexo 1 da Lei
4320/1964 publicado junto à LOA do exercfcio em curso
Demonstrativo: Balanço Orçamentário

Relatório: RREO
Exercício: 2018

Período: 3º Bimestre
Despesas de capital (dotação atualizada): 79.813.524,09

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente)
Demonstrativo: Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Relatório: RREO
Exercício: 2018
Período: 3° Bimestre
Receita corrente líquida (RCL): 546. 527 .779 ,51
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Demonstrativo da õr'vidãCÕnsolid~a Liquida ;rc; úttimÕRGF exigí~I (Õu dis'p~rvei:' s;"°m;i; r'ãcerii;) Demonstrativo: Demonstrativo da Dívida Consolidada Liqu ida
Relatório: RGF
Exerclcio: 2018
Perlodo: 1° Quadrimestre
Divida Consolidada (DC): 19.227.258,24
Deduções: 110.316.526,87
Dívida consolidada lfquida (DCL): -91.089.268,63
Receita corrente líquida (RCL): 536.190.702,84
% DCLJRCL:- 16,99
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Declaração do chefe do poder executivo
Declaro , sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste Pedido de Verificação de Limites e
Condições são verdadeiras .

Operações vedadas no ambito do art. 37 da LRF e operações irregulares
Todos os parcelamentos de débitos e operações de crédito, inclusive as equiparadas nos termos do art.
29 , § 1° e art. 37 da LRF, contratadas com instituições financeiras e não finance iras foram objeto de
análise da STN e devidamente regularizadas?
Sim

----------------------------Operações vedadas no ambito do art. 35 da LRF

O Ente , em relação ao art. 35 da Lei Complementar nº 101/2000, realizou operação de crédito junto a outro
Ente da Federação?
Não

---------------------------Ações vedadas no ambito do art. 5° da RSF nº 43/2001

O Ente praticou alguma das ações vedadas pelo art. 5° da RSF nº 43/2001?
Não

----------------------------Operações do Reluz

O ente contratou , sem a verificação prévia pela STN do cumprimento dos limites e condições necessários
à contratação , operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (Reluz) ,
estabelecido pela Lei nº 9.991, de 24/07/2000?
Não

Página 137 de 214

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

394

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SADIPEM

10 Outubro 2018

Sistema de Análise da Dívida Públ ica,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

1t

TESOURONACIONAL

TESOURONACIONAl
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-----------------------------Cumprimento da obrigação de que trata a alínea "e~ do inciso IV do art. 21 da RSF nº 4312001

O Ente, em relação às contas dos exercícios ainda não analisados pelo Tribunal de Contas, inclusive o em
curso, cumpre o disposto:
a) No ar!. 23 da LRF (limites dé pessoal)?
Sim

b) No art. 33 da LRF (não contratação de operação de crédito realizada com infração do disposto na LRF)?
Sim

c) No art. 37 da LRF (não realização de operações vedadas)?
Sim

d) No art. 52 da LRF (publicação do relatório resumido da execução orçamentária - RREO)?
Sim

e) No §2º do art. 55 da LRF (publicação do relatório de gestão fiscal - RGF)?
Sim

f) No inciso Ili do art. 167 da Constituição (limite das operações de crédito em relação às despesas de
capital)?
Sim

-------------------------------Cálculo dos limites de endividamento

Com relação ao EXERCICIO ANTERIOR , existem operações de Antecipação de Receita Orçamentária
(ARO) contratadas e não pagas?
Não

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do
montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso Ili do ar!. 167 da
Constituição Federal?
Não
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Processo nº 17944 .1o1413/2018-91

Com relação ao EXERCÍCIO CORRENTE, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do
montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso Ili do art. 167 da
Constituição Federal?
Não

---------------------------Demais limites e condições estabelecidos na LRF e nas RSF nº 40/2001 e 43/2001

O Ente cumpre os demais limites e condições fixadas pelo Senado Federal e observa as demais restrições
estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF?
Sim

---------------------------Municípios que tiveram garantia concedida pelo Estado

Em observância ao§ 4° do arl. 18 da RSF nº 43/2001, o Município teve dívida honrada pelo Estado, em
decorrência de garantia prestada em operação de crédito , relativamente a dívidas ainda não liquidadas?
Não

----------------------------Limites da despesa com pessoal

O Ente, relativamente ao art. 23 da Lei Complementar nº 101 /2000, apresenta no quadro abaixo os
seguintes valores das despesas com pessoal.
As linhas "Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ativos , inativos e pensionistas)" e "Inativos e
pensionistas" só devem ser preenchidas se os seus valores não tiverem sido considerados na linha
"Despesa bruta com pessoal"
Período :
Exercício:

1° Quadrimestre

2018

DESPESA COM PESSOAL
Despesa bruta con, pessoal

Despesas não computadas

Página 139 de 214

PODER
EXECUTIVO

PODER
LEGISLATIVO

257 .356,526.08

12.213.647 ,35

453.633,07

108,780,11

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

396

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SADIPEM

10 Outubro 2018

Sistema de Análise da Dívida Pública,
Opera ções de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

..-,t,

TESOURONACIONAL

TESOURONACIONAL
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DESPESA COM PESSOAL

PODER
EXECUTIVO

Repasses previdenciários ao Regime Próprio de Previdência Social

PODER
LEGISLATIVO

Contribuições patronais

0,00

0,00

lrnposlo de renda retido na fonle • IRRF (ativos , lnalivos e pensionistas)

0,00

0,00

Inativos e pensionistas
Total de despesas com pessoal para fins de apuração do llmile (TOP)
Receila Correnle Liquida (RCL)

0,00

º·ºº

256.902.893,01

12.104 .867 ,24

536.190,702,84

536.190.702,84

47 ,91

2,26

54.00

6,00

TOP/RC L

Limi te máximo

--- --- --- --- --- --- --- --- --- Declaração sobre o orçamento

Constam da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 dotações necessárias e suficientes à
execução do
Programa/Projeto, quanto ao ingresso dos recursos, ao aporte da contrapartid a e ao pagamento
dos
encargos da operação?
Sim

Número da Lei Orçamentária Anual(LOA)
1690

Data da LOA
22/11/2017

Informe as fontes e ações do orçamento relativas à operação de crédito

01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS

1202 - REAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS,
ÁREAS DE LAZER E ESPA O DE CONVIVÊNCIA
1210 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1213 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS
1214 - ESGOTAMENTO SANIT RIO - SEDE DO
MUNICÍPIO

01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

1210 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

01 .01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

1213 - ESGOTAMENTO SAN ITÁRIO - DISTRITOS
1214 - ESGOTAMENTO SANITARIO - SEDE DO
MUNICÍPIO

01 .01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
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FONTE

AÇÃO

01 .01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

1215 - ELOS CONSTRUÇAO E REQUALIFICAÇAO
DE EQUIPAMENTOS
1281 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO
PA~A O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE
1307 • PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA
SELETIVA
1309 - MONITORAR E APOIAR O PLANO DE
ARBORIZACÃO

01 .01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

1310 -APOIAR POLÍTICAS DE SANEAMENTO

01 .01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

2213 - ELOS ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER

01 .01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01 .01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS

2218 - REVITALIZAÇAO, ARBORIZAÇAO E
PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS
2220 - GESTAO AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE E
AGENDA 21
2224 - MELHORIA DA LIMPEZA PÚBLICA
2229 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO
SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL
2231 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO
SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL
1026 - EXPANSAO E MODERNIZAÇAO DAS
ATIVIDADES DO TRÂNSITO
1215 - ELOS CONSTRUÇAO E REQUALIFICAÇAO
DE EQUIPAMENTOS
1216 -AMPLIAÇÃO E IMP LANTAÇAO DE
CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, VIAS E
LOGRADOUROS
1219 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇAO DA
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
1281 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO
PA~A O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE
1307 - PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA
SELETIVA
1309 - MONITORAR E APOIAR O PLANO DE
ARBORIZACÃO

01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS

1310 -APOIAR POLÍT ICAS DE SANEAMENTO

01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS

2212 - MANUTENÇAO DE RUAS E ESTRADAS
VICINAIS

01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS

2213 - ELOS ATIVIDADES FISICAS E LAZER

01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01.0 1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
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01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIO S
01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIO S

2229 - OPERAÇAO E MANUTENÇ
SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL
2231 - OPERAÇAO E MANUTENÇ AO DO
SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL

--- --- --- --- --- --- --- --- --- Declaração sobre o Plano Plurianual (PPA)

O Programa/P rojeto está inserido no Plano Plurianual (PPA) do Ente?
Sim

Número da Lei do PPA
1688

Data da Lei do PPA
17/11/2017

Ano de início do PPA
2018

Informe os programas e ações do PPA relativos à operação de crédito

PROGRAMA

AÇÃO

036 ÁGUA E ESGOTO TRATADOS

2229 - OPERAÇAO E MANUTENÇ AO DO
SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL
2231 - OPERAÇAO E MANUTENÇ AO DO
SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL
2212 - MANUTENÇ AO DE RUAS E ESTRADAS
VICINAIS

036 ÁGUA E ESGOTO TRATADOS
040 INFRAESTR UTURA PARA SOBRAL
047 ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRAL
047 ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRAL
051 SANEAMEN TO NA CIDADE E NO CAMPO
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051 SANEAMENTO NA CIDADE E NO CAMPO
052 MOVIMENTA SOBRAL: MOBILIDADE
URBANA
052 MOVIMENTA SOBRAL : MOBILIDADE
URBANA
053 SERVIÇOS PÚBLICOS PARA TODOS
053 SERVIÇOS PÚBLICOS PARA TODOS
064 TRÂNSITO, VIDA E PAZ
072 FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA
GESTÃO EM SAÚDE
076 SOBRAL VIVA E URBANIZADA
076 SOBRAL VIVA E URBANIZADA
076 SOBRAL VIVA E URBANIZADA

T ESOURONACIONAL

1214 - ESGOTAMENTO SANIT
MUNICÍPIO
1216 -AMPLIAÇAO E IMPLANTAÇAO DE
CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, VIAS E
LOGRADOUROS
2222 - MANUTENÇAO DA INFRAESTRUTURA
URBANA DE TRANSPORTES
1219 - MANUTENÇAO E MODERN IZAÇAO DA
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
2224 - MELHORIA DA LIMPEZA PÚBLICA
1026 - EXPANSAO E MODERNIZAÇAO DAS
ATIVIDADES DO TRÂNSITO
1281 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO
PAf3.A O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE
1202 - AREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS,
ÁREAS DE LAZER E ESPA O DE CONVIVÊNCIA
1307 - PLANEJAR E IMP LANTAR COLETA
SELETIVA
1309 - MONITORAR E APOIAR O PLANO DE
ARBORIZA ÃO

076 SOBRAL VIVA E URBANIZADA

1310 -APOIAR POLÍTICAS DE SANEAMENTO

124 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE

1210 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

2218 - REVITALIZAÇ O, ARBORIZAÇAO E
124 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE
PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS
2220 - GESTAO AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE E
124 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE
AGENDA 21

-Ex~r;; a';;ie;'r ~o ;'al~d';pe"ic; Tribu';1 de C-;;-nt:s"

- - - -

---------

O exercício de 2017 foi -analisado pelo Tribunal de Contas?
Não

Em relação às contas do exercício de 2017:

O ente cumpre o disposto no art. 198 da Constituição Federal?
Sim

Informe o percentual aplicado em ações e serviços públ icos de saúde , ca lculado de acordo com o
estabelecido pelo EC 29/2000
21 ,31 %
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O ente cumpre o disposto no art. 212 da Constituição Federal?
Sim

Informe o percentual da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
27,37 %

O ente cumpre o disposto no art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000?
Sim

---- --- ---- ---- -- --- ------- --- Parcerias Público-Privadas (PPP)

O ente assinou contraio na modalidade Parceria Público-Privada (PPP)?
Não

Repasse de recursos para o setor privado
Em observância ao disposto no art. 26 da LRF, declaro que havendo previsão de repasse de recursos
públicos para o setor privado, tais repasses serão autorizados por lei específica, atenderão às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e constarão da lei orçamentária do exercício em que
ocorrerem.
Sim

--------.-------------------- ...
Conformidade da lista CNPJ da Administração Direta do ente com o CAUC

Estão incluídos no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) todos os
CNPJs da Administração Direta do ente?
Sim
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Notas Explicativas
Observação:

* Uma vez inseridas, as notas explicativas não podem ser editadas ou excluídas.
Nota 2 - Inserida por ANDERSON TAVARES DE FREITAS I CPF 008973383591 Perfll Operador de Ente I Data
30/08/2018 15:47:11
Novo número do ROF preenchido na versão antiga do RDE-ROF em atendimento ao item a do Oficio nº
1083/2018/COPEMISURI N/STN/MF-DF:
NUMERO DA OPERACAO : TA835631

Nota 1 - Inserida por ANDERSON TAVARES DE FREITAS I CPF 00897338359 I Perfll Operador de Ente I Data
13/08/201818:54:26
Número do ROF da operação em exame: TB002166
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Documentos anexos
Os usuários que anexaram os documentos elencados a seguir atestaram, sob as penas da lei, que o
documento anexado foi assinado digitalmente ou é cópia fiel do documento original.

Autorização legislativa

TIPO DE NORMA

NÚMERO

DATADA
NORMA

MOEDA

VALOR
AUTORIZADO

DATA DE
ENVIO

CÓDIGO DO ARQUIVO

Lei

1702

19/12/2017

Dólar dos EUA

50.000.000,00

13/08/2018

DOC00.030627 /2018-22

Lei

1702

19/12/2017

Dólar dos EUA

50.000.000,00

06/02/2018

DOC00.011534/2018-07

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Demais documentos

TIPO DE DOCUMENTO

DATADO
DOCUMENTO

DATA DE
ENVIO

CÓDIGO DO ARQUIVO

Anexo 1 da Lei nº 1690

22/11/2017

08/08/2018

DOC00.030420/2018-58

CERTIDÃO TRIBUNAL DE CONTAS
603 2018

12/06/2018

31/07/2018

DO COO .029912/2018-09

CERTIDÃO TCE Nº 93/2018

27/02/2018

06/04/2018

DOC00.019504/2018-31

CERTIDÃO TCM

24/11/2017

07/02/2018

DOC00.011672/2018-88

OFÍCIO Nº 109/2018 - REMESSA
BALANÇO GERAL 2017

05/04/2018

08/08/2018

DOC00.030425/2018-81

DESCRIÇÃO

Anexo nº 1 da Lei nº 4.320
/1964 - Lei Orçamentária do
Exercício em Curso
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas
Comprovação de
encaminhamento das contas
ao Poder Executivo do Estado
Comprovação de
encaminhamento das contas
ao Poder Executivo do Estado
Comprovação de
encaminhamento das contas
ao Poder Executivo do Estado

OFICIO 061/2017 - REMESSA
BALANÇO GERAL 2016

03/0412017

06/02/2018

DOC00.011539/2018-21

OFICIO 061/2017 - REMESSA
BALANÇO GERAL 2016

03/04/2017

06/02/2018

DOC00.0 11 546/2018-23

Parecer do Órgão Jurídico

PARECER JURÍDICO 554_2018

29/06/2018

31/07/2018

DOC00.029914/2018-90

Parecer do Órgão Jurídico

PARECER JURÍDICO 0176/2018

08/02/2018

09/02/2018

DOC00.012257/2018-41

Parecer do Órgão Técnico

PARECER TÉCNICO

13/08/2018

16/08/2018

DOC00.030829/2018-7 4

Parecer do Órgão Técnico

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

17/10/2017

07/02/2018

DOC00.011680/2018-24

Recomendação da COFIEX

RESOLUÇÃO Nº 15/0122

29/1112017

06/04/2018

DOC00.019503/2018-96

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --Minutas

Não há tramitações de documentos.
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---------------------------Documentos expedidos

Em retificação pelo interessado - 05/09/2018

Ofício de Exigência (Operações com Garantia) ao Interessado
Em retificação pelo interessado - 27/08/2018

Ofício de Exigência (Operações com Garantia) ao Interessado
Em retificação pelo interessado - 20/07/2018

Ofício de Exigência (Operações com Garantia) ao Interessado
Processo pendente de distribuição - 12/07/2018

Encaminhado para agendamento da negociação - 11/04/2018

DOCUMENTO

NÚMERO

Nota técnica pré-negociação
Ofício de Encaminhamento à SEAIN ao Ministério

DATA

32

09/04/2018

528

10/04/2018

Em retificação pelo interessado - 19/02/2018

Ofício de Exigência (Operações sem Garantia) ao Interessado
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Resumo
Com base nas informações declaradas , e considerando os dispositivos legais que regulam a
contratação
de operações de crédito interno e externo dos Estados , do Distrito Federal e dos Municípios,
inclusive
concessão de garantias , seus limites e condições de autorização , foram realizadas as verificaçõe
s
preliminare s a seguir

Taxas de câmbio
Foram identificada s as seguintes moedas estrange iras . As taxas de câmbio serão utilizadas
para a
conversão das operações para rea is (R$).

--- --- --- --- --- --- --- --- --- Cronograma de liberações

O cronograma de liberações abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas "Cronogram
a
financeiro" , "Operações não contratadas" e "Operações contratadas ".
ANO

OPERAÇÃO PLEITEADA

LIBERAÇÕES PROGR.

TOTAL DE LIBERAÇÕES

2018

21.693.257,12

526.500,00

22.219.757,12

2019

45.970.258,82

º·ºº

45.970.258,82

2020

45.981 .307 .62

0,00

45.981.307,62

2021

39.137.954 ,73

0,00

39 .137.954,73

2022

28.7W .435,27

0,00

28.720.435,27

2023

11 .286.786.44

º·ºº

11.286.786,44

2024

º·ºº

0.00

º·ºº

2025

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

º·ºº

0,00

2027

0,00

0.00

0,00

2028

º·ºº

0,00

0,00

2029

0,00

º·ºº

0,00

2030

0,00

0.00

2031

º·ºº

0,00

0,00

0,00

2032

º·ºº

0,00

0,00

2033

0 ,00

0 ,00

º·ºº
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Cronograma de pagamentos
O cro nograma de pagamentos abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas
"Cronograma finance iro", "Operações não contratas" e "Operações contratadas".

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS
OPERAÇÃO PLEITEADA

DEMAIS OPERAÇÕES

TOTAL

2018

2.430 .343.59

4,154.474,68

6.584 .818,27

2019

5.062.909,Q9

3.974.905,54

9,037,814,63

2020

8 589.957 ,99

3.729,11 0,88

12.3 19.068,87

2021

12 .546.631,65

3.216 ,686,23

15.763,317,88

2022

15.707.185.61

2,704.261,57

18.411.447 . 18

2023

17.916,866.55

2.616.252 ,82

20.533.119,37

2024

35.569.250,01

462 .507, 17

36.031.757,18

2025

33.954.536,24

0,00

33.954.536.24

2026

32 393.006 ,34

º·ºº

32.393.006,34

2027

30.764.045,16

0,00

30,764,045,16

2028

29. 116.741,79

0,00

29.116.741 ,79

2029

27,354.768, 78

0,00

27.354.768,78

2030

25.669.039, 24

0,00

25.669.039,24

2031

23.973.716,59

0,00

23 .973. 716,59

2032

22.268 .530.29

º·ºº

22 .268.530 ,29

2033

20 ,549.181, 76

o.ao

20.549.181 ,76

2034

18.792.0 12,77

º·ºº

18.792.012,77

º·ºº

0,00

o.ao

ANO

Restante a
pagar

---------------------------Art. 6°, § 1°, inciso I da RSF nº 43/2001
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Processo nº 17944.101413/2018-91
Exercício anterior
Despesas de capital executas do exercício anterior

37 .159. 712,38

"Inciso 1- Despesas realizadas (dedução relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"

0,00

"Inciso li - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso Ili - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

0,00

Despesas de capital executadas do exercício anterior ajustada

37.159.712,38

Receitas de operações de crédito do exercício anterior

0,00

Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), contratada e não paga , do exercício anterior

0,00

Receitas de operações de crédito do exercício anterior ajustada

0,00

---- ---- ---- ---- ---- --- - ---Art. 6°, § 1°, inciso li da RSF nº 43/2001
Exercício corrente
Despesas de capital previstas no orçamento

79.813.524,09

"Inciso 1- Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"

0,00

"Inciso li - Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso Ili - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

0,00

Despesa de capital do exercício ajustadas

79.813.524,09

Liberações de créd ito já programadas

526.500 ,00

Liberação da operação pleiteada

21.693.257,12

Liberações ajustadas

22.219.757, 12

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Art. 7°, inciso Ida RSF nº 43/2001

DESEMBOLS O ANUAL (R$)
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TESOURONACIONAL

407

TE5OURONACIONAL

Processo nº 17944.101413/2018-91
DESEMBOLSO ANUAL (R$)

RCL (R$)

MGA/RCL (%)

UM. END. (%)

0,00

557,256.611 ,78

8,25

51 ,56

45.981 .307,62

º·ºº

564.525.922.30

8 ,1 5

50 ,91

2021

39.137,954.73

0,00

57 1,890,059.65

6,84

42 ,77

2022

28.720.435.27

0,00

579.350.260,83

4,96

30,98

2023

11.286.786,44

0,00

586 .907.778,96

1,92

12,02

2024

0.00

0,00

594 ,563.883,53

0 ,00

0 ,00

2025

0.00

0,00

602.319.860.58

0,00

º·ºº

2026

0,00

0,00

610 ,177.012,94

0 ,00

0,00

2027

0,00

0,00

618.136.660,41

0,00

º·ºº

2028

0.00

0,00

626.200.140.03

0 ,00

0,00

2029

0,00

0,00

634.368.806,26

0 ,00

0,00

2030

0,00

0,00

642,644.031 ,25

º·ºº

0,00

2031

0,00

0,00

651.027 205,03

0 ,00

0,00

2032

0.00

0,00

659.519.735,78

0,00

0,00

2033

o.ao

0,00

668.1 23.050,05

0,00

0,00

2034

º·ºº

0,00

676.838.592,97

º·ºº

0,00

ANO

OPER. PLEIT.

LIBER. PROGR.

2019

45,970.258,82

2020

--------- --------- --------- Art. 7°, inciso li da RSF nº 43/2001

COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)

PROJ. RCL (R$)

CAED/RCL (%)

4.154.474,68

550.080.907,01

1,20

5.062.909,09

3.974 .905,54

557.256.611,78

1,6 2

2020

8.589.957 ,99

3. 729.1 10,88

564.525.922,30

2,18

2021

12.546.631 ,65

3.216.686,23

571 .890.059.65

2,76

2022

15.707.185,61

2.704 .261 ,57

579.350.260,83

3,18

2023

17 .916.866,55

2.616.252.82

586.907. 778,96

3,50

2024

35.569.250,01

462.507,17

594,563.883,53

6,06

ANO

OPER. PLEIT.

DEMAIS OPER.

2018

2.430.343 ,59

2019
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Processo nº 17944.101413/2018-91
ANO

COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)
PROJ. RCL (R$)

CAED/RCL (%)

0 ,00

602 .319.860,58

5,64

32.393.006.34

0,00

610.177.012 ,94

5,31

2027

30.764.045,16

0 ,00

618.136.660,41

4,98

2028

29.116.741,79

º·ºº

626.200.140 ,03

4,65

2029

27.354.768,78

0,00

634.368.806,26

4,31

2030

25.669 ,039,24

º·ºº

642.644.031 ,25

3,99

2031

23.973 .716,59

0,00

651.027.205,03

3,68

2032

22.268 .530,29

0,00

659.519.735,78

3,38

2033

20.549.181 ,76

0,00

668.1 23 .050,05

3,08

2034

18.792.012,77

º·ºº

676 .838.592,97

2,78

Média até 2027:

3 ,64

Percentual do Limite de Endividamento até 2027:

31 ,67

Média até o ténnino da operação:

3,66

Percentual do Limite de Endividamento até o ténnlno da operação:

31,86

OPER. PLEIT.

DEMAIS OPER.

2025

33.954 .536,24

2026

--- --- --- --- --- --- --- --- --- Art. 7°, inciso Ili da RSF nº 43/2001
Receita Corrente Líquida (RCL)

536.190. 702,84

Dívida Consolidada Líquida (DCL)

-91 .089.268,63

Operações de crédito contratadas autorizadas e em tram itação

526.500,00

Valor da operação pleiteada

192. 790 .000, 00

Saldo total da divida líquida

102.227.231,37

Saldo total da dívida líquida/RCL

0,19

Limite da DCL/RCL

1,20

Percentual do limite de endividamento

15,89%
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Si stema de Aná lise da Divida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da

União, Estados e Municípi os

~

TESOURONACIONAL

T ESOURONACIOIIIAL

Processo nº 17944 .1 O1413/2018-91
Operações de crédito pendentes de regularização
Data da Consulta: 05/09/20 18

---------------------------Cadastro da Divida Pública (CDP)
Data da Consulta: 05/09/2018
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Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by IVO FERREI RA GOMES:36258199372
Dale: 2018.08.3017:23: 13 BRT
Perfil: Chefe de En te
lnslilulção: Sobral
Cargo: Prefeilo

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.
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Sistema de Aná lise da Dívida Públic a,
Oper ações de Crédi to e Garant ias da
União, Estados e Municlpios
./

TESOURONACIONAL

/

TESOURONACtONAI.

Processo nº 17944 .1O1413/2018-91
Dados básicos
Tipo de Interessado: Município
Interessado: Sobral

UF:CE
Número do PVL: PVL02.000012/2018-51

Status: Em retificação pe lo interessado
Data de Protocolo: 16/08/2018

Data Limite de Conclusão: 30/08/2018

Tipo de Operação: Operação Contratual Externa (com garantia da União)
Finalidade: Desenvolvimento sustentável

Tipo de Credor: Instituição Financeira Internacional
Credor: Corporação Andina de Fomento

Moeda: Dólar dos EUA
Valor: 50. 000 .000,00

Analista Responsável: Paulo Roberto Checchia
Vínculos
PVL: PVL02.000012/2018-51
Processo: 17944 .1O1413/2018-91

Situação da Dívida:
Data Base:
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Processo nº 17944 .1O1413/2018-91
Dados Complementares
Nome do projeto/programa: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE SOBRAL
Destinação dos recursos confonne autorização legislativa: FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE
SOBRAL.
LIBOR DE 6 MESES MAIS SPREAD A SER DEFINIDO NA DATA DE ASSINATURA DO
CONTRATO.
Demais encargos e comissões (discriminar): COMISSÃO DE COMPROMISSO EQUIVALENTE À 0,35%
ANUAL, AP LI CADO SOBRE OS SALDOS NÃO
Indexador:
DESEMBOLSADOS DO EMPRÉSTIMO.
COMISSÃO DE FINANCIAMENTO EQUIVALENTE A 0,85%
DO MONTANTE DO FINANC IAMENTO, A PARTIR DO
INÍCIO DA VIGÊNC IA DO CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO .GASTOS DE AVALIAÇÃO EQUIVALENTES
A US$ 50 .000 ,00 (CINQUENTA MI L DÓLARES). AS
CONDIÇÕES FINANCEIRAS FINAIS SERÃO AS DA DATA
DE ASSINATURA DO CONTRATO.
Variação cambial

Taxa de Juros:

Prazo de carência (meses): 66
Prazo de amortização (meses): 126
Prazo total (meses}: 192
Ano de início da Operação: 20 18
Ano de ténnlno da Operação: 2034
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TESOURONACIONAL

TESOORONACIONA L

Processo nº 17944.101413/2018-91
Cronograma Financeiro
O total de amortizações é diferente do valor da operação?
Não

ANO

CONTRAPART.

LIBERAÇÕES

AMORTIZAÇÃO

ENCARGOS

TOT. REEMB.

2018

1.503.181 ,50

5.626.136,50

0,00

630.308,52

630.308,52

2019

3.287.477,00

11.922 .366,00

0,00

1.313.063,20

1.313.063,20

2020

3.190.288,00

11.925.231 ,50

0,00

2.227.801 ,75

2.227 .801 .75

2021

2.480.871,50

10.150.411 ,00

0,00

3.253.963,29

3.253 .963,29

2022

1.556.530,50

7.448.632,00

0 ,00

4.073.651 ,54

4.073.651 ,.54

2023

481 .65 1,50

2.927 .223.00

2.272.727,33

4 .646.731 ,30

6.919.458,63

2024

0 ,00

0 .00

4 545.454 ,54

4.461 764 ,63

9.007.2 19,17

2025

º·ºº

º·ºº

4.545.454,54

4.042.139,87

6. 587 .594 ,41

2026

0,00

0,00

4 .545.454,54

3.635.327,49

8. 180.782.03

2027

º·ºº
º·ºº

º·ºº

4,545.454,54

3.211 .682,87

7.757 .137,41

0,00

4.545.454.54

2.783.290,85

7.328.745.39

2029

0,00

0,00

4.545.454,54

2.327.334,01

6.872.788,55

2030

º·ºº

0,00

4.545.454,54

1.889.496.04

6.434.950.58

2031

0,00

º·ºº

4.545.454 .54

1.449.157.97

5.994.612,51

2032

0,00

0,00

4 .545.454,54

1.006.249, 11

5.551 703.65

2 033.

0,00

º·ºº

4.545.454,54

560.001 ,03

5.105.455,57

2034

º·ºº

0,00

2.272.727,27

109.420,50

2.382.147,77

12.500.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

41.621.383,97

91.621.383,97

.2 028

Total:
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Processo nº 17944.101413/2018-91
Operações não Contratadas
O interessado possui operações de crédito em tramitação na STN/Senado Federal ou operações de crédito
autorizadas e ainda não contratadas?
Não
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Sistema de Análise da Divida Pública.
Operações de Crédito e Ga rantias da
União, Estados e Municípios

TESOURO NACIONAL

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944.101413/2018-91
Operações Contratadas
O interessado possui liberações previstas de operações já contratadas?
Sim

Cronograma de liberações
Neste cronograma NÃO estão incluídas as liberações previstas para a operação pleiteada.
Os valores deste Cronograma de Liberações estão consolidados , contendo, dessa forma , as liberações
referentes à administração direta , aos fundos , às autarquias , às fundações e às emp resas esta tais
dependentes .
Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R$).

ANO

OPER. CONT. SFN

OPER. ARO

DEMAIS

TOTAL

2 018

526.500.00

0,00

0,00

526.500,00

Total:

526.500,00

0,00

0,00

526.500,00

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -Cronograma de pagamentos

Neste cronograma NÃO estão incluídos os dispêndios da operação pleiteada.
O total das amortizações da "Dívida Consolidada " deve ser compatível com o saldo da "Dívida
Consolidada" do final do exercício anterior, informado no "Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.
Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R$).

DIVIDA CONSOLIDADA
ANO

AMORTIZ.

OP. CONTRATADAS

ENCARGOS

AMORTIZ.

TOTAL

ENCARGOS

AMORTIZ.

ENCARGOS

2018

4.107.140,00

0,00

19.500,00

27.834 ,68

4,126,640.00

27.8:14,68

2 0 19

3.809.760,00

0,00

117,000,00

48.145,54

3.9i6.760,00

48.1 45,54

2 020

3.576.390,00

0,00

117.000,00

35.720,88

3.693.390,00

35,720.88

2021

3.076,390,00

0,00

117.000,00

23 .296,23

3.193.390.00

23.296,23

20 22

2.576.390.00

0.00

117.000,00

10.871,57

2.693.390,00

10,871.57

202 3

2.576.390.00

o.ao

39.000.00

862.82

2.615.390,00

862,82

2024

462.507. 17

0.00

0.00

0.00

462.507,17

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº
º·ºº

2026

0 ,00

0,00

º·ºº
º·ºº

º·ºº

0,00

0.00

2 027

º·ºº

º·ºº

0,.00

0,00

º·ºº

0 ,00
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TESOURONACIONAL

Processo nº 17944.101413/2018-91

ANO

AMORTIZ.

TOTAL

OP. CONTRATADAS

DIVIDA CONSOLIDADA
ENCARGOS

AMORTIZ.

ENCARGOS

AMORTIZ.

ENCARGOS

2028

0,00

º·ºº

0,00

0.00

0,00

º·ºº

2029

0,00

0,00

0,00

º·ºº

0,00

0,00

2030

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

2031

0,00

0,00

o.ao

0,00

º·ºº

0 ,00

2032

0,00

o.ao

0 ,00

0.00

0,00

o.ao

2033

º·ºº

o.ao

0,00

0 ,00

º·ºº

º·ºº

o.ao

0.00

2034

0 ,00

º·ºº

º·ºº

0,00

Restante a pagar

0,00

0 ,00

0 ,00

º·ºº

0,00

º·ºº

20.184.967, 17

0 ,00

526.500,00

1-46.731,72

20. 711 .-467, 17

146.731,n

Total:

--------- --------- --------- Texas de cêmbio

Alguma das dívidas foi contratada em moeda estrangeira?
Sim
Informe na tabela abaixo as moedas estrangeiras e suas respectivas cotações e datas de cotações.
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Informações Contábeis

Balanço Orçamentário do (lltimo RREO do exercício anterior
Demonstrativo: Balanço Orçamentário
Relatório: RREO publicado
Exercício: 2017
Período: 6° Bimestre
Receita de operações de crédito (realizadas até o bimestre): 0,00
Despesas de capital executadas (liquidadas até o bimestre+ Inscritas em
restos a pagar não processados):

37.159.712,38

---------------------------Balanço Orçamentário do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente) ou Anexo 1 da Lei
4320/1964 publicado junto à LOA do exercício em curso
Demonstrativo: Balanço Orçamentário
Relatório: RREO
Exercício: 2018
Período: 3º Bimestre
Despesas de capital (dotação atualizada): 79.813.524,09

--- ---- --- ---------- ----- ---- --Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente)
Demonstrativo: Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Relatório: RREO
Exercício: 2018
Período: 3° Bimestre
Receita corrente líqulda (RCL}: 546.527.779 ,51
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Õemonstrativo da ÕÍvidãCÕnso7idãda Üquicia do úTtimÕRGF exigível (ÕU dTs'põiirvãi,' semãis

recente)-

Demonstrativo: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Relatório: RGF
Exercício: 2018
Período: 1º Quadrimestre
Dívida Consolidada (DC): 19.227.258,24
Deduções: 110.316.526,87
Divida consolidada líquida (DCL): -91.089 .268 ,63
Receita corrente líquida (RCL): 536.1 90.702 ,84
% DCL/RCL:-16,99
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Processo nº 17944.101413/2018-91
Declaração do chefe do poder executivo
Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste Pedido de Verificação de Limites e
Condições são ve rdadeiras.

Operações vedadas no êmbito do art. 37 da LRF e operações irregulares
Todos os parcelamentos de débitos e operações de crédito, inclusive as equiparadas nos termos do art.
29, § 1° e ar!. 37 da LRF, contratadas com instituições financeiras e não financeiras foram objeto de
análise da STN e devidamente regularizadas?
Sim

---------------------------Operações vedadas no êmbito do art. 35 da LRF

O Ente, em relação ao art. 35 da Lei Complementar nº 101/2000, realizou operação de crédito junto a outro

Ente da Federação?
Não

Ações vedãdasno i"mtiiio dÕ art. 5ÕctaRSFn°43/2Õ01

-

-

-

-

-

--------

O Ente praticou alguma das ações vedadas pelo art. 5° da RSF nº 43/2001?
Não

---------------------------Operações do Reluz

O ente contratou, sem a verificação prévia pela STN do cumprimento dos limites e condições necessários
à contratação, operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (Reluz),
estabelecido pela Lei nº 9.991, de 24/07/2000?
Não
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---------------------------Cumprimento da obrigação de que trata a alínea "e" do Inciso IV do art. 21 da RSF nº 43/2001

O Ente, em relação às contas dos exercícios ainda não analisados pelo Tribunal de Contas, inclusive o em
curso, cumpre o disposto:
a) No art. 23 da LRF (limites de pessoal)?
Sim

b) No art. 33 da LRF (não contratação de operação de crédito realizada com infração do disposto na LRF)?
Sim

c) No art. 37 da LRF (não realização de operações vedadas)?
Sim

d) No art. 52 da LRF (publicação do relatório resumido da execução orçamentária - RREO)?
Sim

e) No §2° do art. 55 da LRF (publicação do relatório de gestão fisca l - RGF)?
Sim

f) No inciso 111 do art. 167 da Constituição (limite das operações de crédito em relação às despesas de
capital)?
Sim

----------------------------Célculo dos limites de endividamento

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR , existem operações de Antecipação de Receita Orçamentária
(ARO) contratadas e não pagas?
Não

Com relação ao EXERClCIO ANTERIOR , existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do
montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso 111 do art. 167 da
Constituição Federal?
Não
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Com relação ao EXERCICIO CORRENTE, existem despesas de capital a serem
deduzidas do cálculo do
montante de despesas de capita l para a verificação do limite a que se refere o
inciso Ili do art. 167 da
Constituição Federal?
Não

--- --- --- --- --- --- --- --- --- -Demais limites e condições estabelecidos na LRF e nas RSF nº 40/2001 e 43/2001
O Ente cumpre os demais limites e condições fixadas pelo Senado Federal e observa

estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF?
Sim

as demais restrições

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --Municípios que tiveram garantia concedida pelo Estado

Em observância ao§ 4° do art. 18 da RSF nº 43/2001 , o Município teve dívida
honrada pelo Estado , em
decorrência de garantia prestada em operação de crédito, relativamente a dívidas
ainda não liquidadas?
Não

--- --- --- --- --- --- --- --- --- -Limites da despesa com pessoal

O Ente , relativamente ao art. 23 da Lei Complementar nº 101 /2000 , apresenta
no quadro abaixo os
seguintes valores das despesas com pessoal.
As linhas "Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ativos , inativos e pensionis
tas)" e "Inativos e
pensionistas" só devem ser preenchidas se os seus valores não tiverem sido
considerados na linha
"Despesa bruta com pessoal"
Exercício :
Período:

2018

1º Quadrimestre

DESPESA COM PESSOAL
Despesa bruta com pessoal
Despesas não compuladas
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EXECUTIVO

PODER
LEGISLATIVO

25 7 ,356. 526,08

12.213.647,35

453.633,07

108.780,11

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

422

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SADIPEM

10 Outubro 2018

Sistema de Análise da Dívida Pública,
O per ações de Crédito e Garantias da

União, Estados e Municípios
T ESOORONACIONAL

TESOURONACIONAL

Processo nº 17944.101413/2018-91
DESPESA COM PESSOAL

PODER
LEGISLATIVO

PODER
EXECUTIVO

Repasses previdenciários ao Regime Próprio de Previdência Social
Conlribuições patro_nais

º·ºº

0,00

lmposlo de renda relido na fo nte • IRRF (allvos, inalivos e pensionistas)

0 ,00

0,00

lnalivos e pensionistas

0,00

º·ºº

Tolal de despesas com pessoal para fins de apuração do limite (TOP)

256.902.893,01

12.104 ,867,24

Receita Correnle Liquida (RCL)

536,190.702,84

536.190.702,84

TDP/RCL

47,91

2,26

Limile máximo

54,00

6,00

--------- --------- --------- -Deciaraçao sobre o orçamento

Constam da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 dotações necessárias e suficientes à execução do
Programa/Projeto, quanto ao ingresso dos recursos , ao aporte da contrapartida e ao pagamento dos
encargos da operação?
Sim

Número da Lei Orçamentária Anual(LOA)

1690

Data da LOA
22/11/2017

Informe as fontes e ações do orçamento relativas à operação de crédito

1202 - REAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS ,
ÁREAS DE LAZER E ESPA O DE CONVIVÊNCIA
01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS

1210 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS

1213 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS

01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS

1214 - ESGOTAMENTO SANITARIO - SEDE DO
MUNICIPIO

01 .01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

1210 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

1213 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS
1214 - ESGOTAMENTO SANITARIO - SEDE DO
MUNICIPIO

01 .01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
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FONTE

AÇÃO

01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

1215 - ELOS CONSTRU ÇAO E REQUALIFICAÇAO
DE EQUIPAMENTOS
1281 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO
PA~A O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE
1307 - PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA
SELETIVA
1309 - MONITORAR E APOIAR O PLANO DE
ARBORIZACÃO

01 .01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01 .01.31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01.01.31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

1310 -APOIAR POLÍTICAS DE SANEAMENTO

01 .01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO

2213 - ELOS ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER
2218- REVITALIZAÇAO, ARBORIZAÇAO E
PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS
2220 - GESTAO AMB IENTAL, BIODIVERSIDADE E
AGENDA 21

01 .01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01.01 .31 OPERAÇÃO DE CRÉDITO
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
O1.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01 .01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01 .01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS
01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS
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2224 - MELHORIA DA LIMPEZA PÚBLICA
2229 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO
SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL
2231 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO
SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL
1026 - EXPANSAO E MODERNIZAÇAO DAS
ATIVIDADES DO TRÂNSITO
1215 - ELOS CONSTRUÇAO E REQUALIFICAÇAO
DE EQUIPAMENTOS
1216 - AMPLIAÇAO E IMPLANTAÇAO DE
CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, VIAS E
LOGRADOUROS
1219 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇAO DA
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
1281 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO
PAf3A O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE
1307 - PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA
SELETIVA
1309 - MONITORAR E APOIAR O PLANO OE
ARBORIZACÃO
1310-APO IAR POLÍTICAS DE SANEAME NTO
2212 - MANUTENÇAO DE RUAS E ESTRADAS
VICINAIS
2213 - ELOS ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER
2218 - REVITALIZAÇAO, ARBORIZAÇAO E
PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS
2220 - GESTAO AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE E
AGENDA 21
2222 - MANUTENÇAO DA INFRAESTRUTURA
URBANA DE TRANSPORTES
2224 - MELHOR IA DA LIMPEZA PÚBLICA
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01.01 .01 RECURSOS ORDINÁRIOS

2229 - OPERAÇ O E MANUTENÇAO DO
SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL
2231 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO
SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL

------------------Declaração sobre o Plano Plurianual (PPA)

O Programa/Projeto está inserido no Plano Plurianual (PPA) do Ente?
Sim

Número da Lei do PPA
1688

Data da Lei do PPA
17/11/2017

Ano de início do PPA
2018

Informe os programas e ações do PPA relativos à operação de crédito

PROGRAMA

AÇÃO

036 ÁGUA E ESGOTO TRATADOS
036 ÁGUA E ESGOTO TRATADOS
040 INFRAESTRUTURA PARA SOBRAL

2229 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO
SISTEMA DE ÁGUA DE SOBRAL
2231 - OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO
SISTEMA DE ESGOTO DE SOBRAL
2212 - MANUTENÇAO DE RUAS E ESTRADAS
VICINAIS

047 ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRAL

2213 - ELOS ATIVIDADES FISICAS E LAZER

047 ESPORTE E LAZER OCUPA SOBRAL

1215 - ELOS CONSTRUÇAO E REQUALIFICAÇAO
DE EQUIPAMENTOS

051 SANEAMENTO NA CIDADE E NO CAMPO

1213 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS
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PROGRAMA

AÇÃO

051 SANEAMENTO NA CIDADE E NO CAMPO

1214 - ESGOTAMENTO SANITARIO - SEDE DO
MUNICIPIO
1216 -AMPLIAÇAO E IMPLANTAÇAO DE
CICLOVIAS E CICLOFAIXAS, VIAS E
LOGRADOUROS
2222 - MANUTENÇAO DA INFRAESTRUTURA
URBANA DE TRANSPORTES
1219 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇAO DA
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

052 MOVIMENTA SOBRAL: MOBILIDADE
URBANA

052 MOVIMENTA SOBRAL: MOBILIDADE
URBANA

053 SERVIÇOS PÚBLICOS PARA TODOS
053 SERVIÇOS PÚBLICOS PARA TODOS
064 TRÂNSITO, VIDA E PAZ
072 FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA
GESTÃO EM SAÚDE

076 SOBRAL VIVA E URBANIZADA
076 SOBRAL VIVA E URBANIZADA
076 SOBRAL VIVA E URBANIZADA
076 SOBRAL VIVA E URBANIZADA

2224 - MELHOR IA DA LIMPEZA PÚBLICA
1026 - EXPANSAO E MODERNIZAÇAO DAS
ATIVIDADES DO TRÂNSITO
1281 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO
PA~A O FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE
1202 -AREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS,
ÁREAS DE LAZER E ESPACO DE CONVIVÊNCIA)
1307 - PLANEJAR E IMPLANTAR CO LETA
SELETIVA
1309 - MONITORAR E APOIAR O PLANO DE
ARBORIZACÃO

1310 -APOIAR POLÍTICAS DE SANEAMENTO

124 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE 1210 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
124 GESTÃO DE POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE 2218 - REVITALIZAÇAO, ARBORIZAÇAO E
PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS

124 GESTÃO DE POLfTICAS DE MEIO AMB IENTE 2220 - GESTAO AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE E
AGENDA 21

-- - -----~--~------ -------- - ---Exercício anterior não analisado pelo Tribunal de Contas

O exercício de 2017 foi analisado pelo Tribunal de Contas?
Não

Em relação às contas do exercício de 2017:

O ente cumpre o disposto no art . 198 da Constituição Federal?

Sim

Informe º. percentua l aplicado em ações e serviços públicos de saúde , calcu lado de acordo com o
estabelecido pelo EC 29/2000

21,31 %
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O ente cumpre o disposto no art. 212 da Constituição Federal?
Sim

Informe o percentual da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências ,
aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino
27,37 %

O ente cumpre o disposto no art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000?

Sim

---------------------------Parcerias Público-Privadas (PPP)

O ente assinou contrato na modalidade Parceria Público-Privada (PPP)?

Não

Repasse de recursos para o setor privado
Em observância ao disposto no art. 26 da LRF, declaro que havendo previsão de repasse de recursos
públicos para o setor privado, tais repasses serão autorizados por lei específica , atenderão às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e constarão da lei orçamentária do exercício em que
ocorrerem .
Sim

---------------------------Confonnldade da lista CNPJ da Administração Direta do ente com o CAUC

Estão incluídos no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) todos os
CNPJs da Admin istração Direta do ente?
Sim
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Notas Explicativas
Observação:
* Uma vez inseridas, as notas explicativas não podem ser editadas ou excluídas.
Nota 2 - Inserida por ANDERSON TAVARES DE FREITAS I CPF 008973383591 Perfil Operador de Ente I Data
30108/2018 15:47:11
Novo número do ROF preenchido na versão antiga do RDE-ROF em atendimento ao item a do Oficio nº
1083/20 18/COPEM/SURIN/STNIMF-DF:
NUMERO DA OPERACAO : TA835631

Nota 1 - Inserida por ANDERSON TAVARES DE FREITAS I CPF 008973383591 Perfil Operador de Ente I Data
13/08/2018 18:54:26
Número do ROF da ope ração em exame: TB002166
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Documentos anexos
Os usuários que anexaram os documentos elencados a seguir atestaram, sob as penas da lei, que o
documento anexado foi assinado digitalmente ou é cópia fiel do documento original.
Autorização legislativa

NÚMERO

TIPO DE NORMA

DATADA
NORMA

MOEDA

VALOR
AUTORIZADO

DATA DE
ENVIO

CÓDIGO 00 ARQUIVO

Lei

1702

19/12/2017

Dólar dos EUA

50.000.000 ,00

13/08/2018

DOC00.030627/2018-22

Lei

1702

19/12/2017

Dólar dos EUA

50.000.000,00

06/02/2018

DOC00.011534/2018-07

------ ------ ------ ------ ---Demais documentos

DATADO
DOCUMENTO

DATA DE
ENVIO

CÓDIGO DO ARQUIVO

Anexo 1 da Lei nº 1690

22/11 /2017

08/08/2018

DO COO .030420/20 18-58

CERT IDÃO TRIBUNAL DE CONTAS
603 2018

12/06/20 18

31/07/2018

DOC00.029912/2018-09

CERTIDÃO TCE Nº 9312018

27/02/2018

06/04/2018

DOC00.019504/2018-31

CERTIDÃO TCM

24/11/2017

07/02/20 18

DOC00.0 11672/2018-88

OFÍCIO Nº 109/2018 - REMESSA
BALANÇO GERAL 2017

05/04/20 18

08/08/2018

DOC00.030425/2018-81

OFICIO 061/2017 - REMESSA
BALANÇO GERAL 2016

03/04/2017

06/02/2018

DOC00.011539/2018-21

OFICIO 061/2017 - REMESSA
BALANÇO GERAL 2016

03/04/2017

06/02/2018

DOC00.0 11 546/20 18-23

Parecer do Órgão Jurídico

PARECER JURÍDICO 554_2018

29/06/2018

31 /07/2018

DOC00.02991 4/2018-90

Parecer do Órgão Jurídico

PARECER JURIDICO 0176/2018

08/02/2018

09/02/2018

DOC00.0 12257/2018-41

Parecer do Órgão Técnico

PARECER TÉCNICO

13/08/20 18

16/08/2018

DOC00.030829/2018-7 4

Parecer do Órgão Técnico

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

17/10/2017

07/02/2018

DOC00.011680/2018-24

Recomendação da COFIEX

RESOLUÇÃO Nº 15/0 122

29/1 1/2017

06104120 18

DOC00.0 19503/2018-96

TIPO DE DOCUMENTO
Anexo nº 1 da Lei nº 4.320
/1964 - Lei Orçamentária do
Exercício em Curso
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas
Certidão do Tribunal de
Contas
Comprovação de
encaminhamento das contas
ao Poder Executivo do Estado
Comprovação de
encaminhamento das contas
ao Poder Executivo do Estado
Comprovação de
encaminhamento das contas
ao Poder Executivo do Estado

DESCRIÇÃO

------ ------ ------ ------ ---Minutas

Não há tramitações de documentos.

Página 172 de 214

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SADIPEM

Quarta-feira

Si ste ma de Análise da Dívi da Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios

429

,,... f....
,
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Processo nª

ÕocÜm';ntÕsexpedidos- - -

17944.101413/2018-91

--- --- --- --- --- --- --

Em retificação pelo interessado - 27/08/2018

Ofício de Exigência (Operações com Garantia) ao Interessado
Em retificação pelo interessado - 20/07/2018

Ofício de Exigência (Operações com Garantia) ao Interessado
Processo pendente de distribuição - 12/07/2018

Encaminhado para agendamento da negociação - 11/04/2018

DOCUMENTO

NÚMERO

Nota técnica pré-negociação
Ofício de Encaminhamento à SEAIN ao Ministério

DATA

32

09/04/2018

528

10/04/2018

Em retificação pelo interessado - 19/02/2018

Ofício de Exigência (Operações sem Garantia) ao Interessado
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Resumo
Com base nas informações declaradas , e considerando os dispositivos legais que regulam a contratação
de operações de crédito interno e externo dos Estados , do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive
concessão de garantias , seus limites e condições de autorização , foram realizadas as verificações
preliminares a seguir

Taxas de cambio
Foram identificadas as seguintes moedas estrangeiras. As taxas de câmbio serão utilizadas para a
conversão das operações para reais (R$) .

Cronograma de liberações
O cronograma de liberações abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas "Cronograma
finance iro" , "Operações não contratadas" e "Operações contratadas".
OPERAÇÃO PLEITEADA

LIBERAÇÕES PROGR.

TOTAL DE LIBERAÇÕES

2018

21.693.257, 12

526.500,00

22.219,757,12

201 9

45.970.258.82

0,00

45.970.258 ,82

2020

45.981,307 ,62

0 ,00

45.981.307 ,62

2021

39.1 37.954,73

0 ,00

39.137 .954 ,73

2022

28.720.435.27

º·ºº

28.720.435,27

2023

11.286.786.44

0,00

11.286.786,44

2024

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

º·ºº

º·ºº

2026

0,00

0,00

0,00

2027

0,00

o.oo

0,00

2028

0,00

º·ºº

0,00

2029

0,00

º·ºº

º·ºº

2030

º·ºº

0 ,00

0.00

2031

º·ºº

0 ,00

º·ºº

2032

0,00

0 ,00

0 ,00

2033

0 ,00

0,00

0,00

ANO
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2034

º·ºº

0,00

º·ºº

--- --- --- --- --- --- --- --- --- Cronograma de pagamentos

O cronogra ma de pagame ntos abaixo foi obtido a partir das informaç
ões preench idas nas abas
"Cronog rama financeir o" , "Operaç ões não contrata s" e "Operaç
ões contra tadas" .

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS
ANO

OPERAÇÃO PLEITEADA

DEMAIS OPERAÇÕES

TOTAL

201 8

2.430.343,59

4.154.474 ,68

6,584 .8 18,27

2019

5.062 ,909.09

3.974 .905,54

9.037,814,63

2020

8.589.957,99

3.729 .110,88

12,31~.068,87

2021

12.546.631 ,65

3.216.686,23

15.763.317,88

2022

15.707 , 185,61

2.704 ,261,57

18.411.447 ,18

2023

26.680,048,59

2.616.252,82

29.296.301 ,41

2024

34. 730.035,68

462 .507,17

35 192.542,85

2025

33.112.046,53

0,00

33.112.046,53

2026

31 ,543.459,35
29.909.970,43

º·ºº
º·ºº

31,543.459,35

2027
2028

28.258 ,176,4 7

0,00

28.,58.176,47

2029

26.500.098,09

º·ºº

26.500.098,09

2030

24.811.882,45

0,00

24.811 .882,45

2031

23.114.026,92

0,00

23.114.026,92

2032

21.406.258,93

º·ºº
º·ºº
º·ºº

21.406.258 ,93

0,00

0,00

2033

19.685.615,59

2034

9.185.085,37

Resta nte a
pagar

º·ºº

29,909.970.43

19.685.615,59
9 .185.085,37

--- --- --- --- --- --- --- --- --- Art. 6°, § 1°, inciso I da RSF nº 43/2001
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Exercício anterior
37.159.712,38

Despesas de capital executas do exerclclo anterior
"Inciso

1-

Despesas realizadas (dedução relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"

0,00

"Inciso li - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso Ili - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

0,00

Despesas de capital executadas do exercício anterior ajustada

37.159.712,38

Receitas de operações de crédito do exercício anterior

0,00

Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), contratada e não paga , do exercício anterior

0,00

Receitas de operações de crédito do exercício anterior ajustada

0,00

---------------------------Art. 6°, § 1°, inciso li da RSF nº 43/2001
Exercício corrente
79.813.524,09

Despesas de capital previstas no orçamento

"Inciso 1- Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)"

0,00

"Inciso li - Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte"

0,00

"Inciso Ili - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas"

0,00

79.813.524,09

Despesa de capital do exercício ajustadas

526.500,00

Liberações de crédito já programadas
Liberação da operação pleiteada

21 .693.257,1 2

Liberações ajustadas

22.219.757,12

---------------------------Art. 7°, inciso Ida RSF nº 43/2001

DESEMBOLSO ANUAL (R$)
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ANO

DESEMBO LSO ANUAL (R$)
RCL (R$)

MGA/RCL (%)

LIM. END. (%)

0,00

557 .256.611,76

8 ,25

51,56

45.981.307 ,62

º·ºº

564.525.922,30

8 ,15

50,91

2021

39.1 37.954,73

0,00

57 1.890.059,65

6 ,84

42,77

2022

28.720.435.27

0,00

579.350.260,83

4,96

30,98

2023

11.286.786.44

º·ºº

566.907.776,96

1,92

12,02

2024

0 ,00

0,00

594.563.883,53

0,00

0,00

2025

0 ,00

0,00

602.31 9.860,SS

0 ,00

0,00

2026

0,00

º·ºº

610.177.012,94

0,00

0,00

2027

0.00

0,00

618 .136.660,4 1

0,00

2028

0,00

º·ºº

626.200.140,03

0 ,00

2029

º·ºº

0,00

634.368.806.26

0,00

2030

0,00

0,00

642.644.031 ,25

2031

0 ,00

0,00

65 1.027 .205,03

2032

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00

0 ,00

0,00

º·ºº
º·ºº

659.519.735,78

2033

668.123.050,05

0,00

2034

º·ºº

676.838.592,97

0,00

OPER. PLEIT.

LIBER. PROGR.

2019

45.970.258,82

2020

0,00

0,00

º·ºº
º·ºº
0,00

--- --- --- --- --- --- --- --- --- Art. 7°, inciso li da RSF nº 43/2001
ANO

COMPRO METIMEN TO ANUAL (R$)
PROJ. RCL (R$)

CAED/RC L (%)

4.154 .474,68

550.080.907,01

1,20

5.062.909,09

3.974.905,54

557 256.611 ,78

1,62

2020

8.589.957,99

3.729.110,88

564.525.922,30

2,18

2021

12.546.631 ,65

3.216.686,23

571 .890.059 ,65

2,76

2022

15.707.185,61

2.704.261 ,57

579.350.260,83

3,18

2023

26.680 .048,59

2.616.252,82

586.907 .778,96

4,99

2024

34. 730.035 ,68

462.507, 17

594.563.883,53

5,92

OPER. PLEIT.

DEMAIS OPER.

2018

2.430.343,59

2019
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ANO

COMPROMETIMENTO ANUAL (R$)
PROJ. RCL (R$)

CAED/RCL (%)

0,00

602 .319.860,58

5,50

31 .543.459,35

0 ,00

610.177 .01.2,94

5,1 7

2027

29.909.970 ,43

0 ,00

618.136.660,41

4,84

2028

28.258.176,4 7

0 ,00

626 .200.140 .03

4,5 1

2029

26 .500.098,09

634 .368.806,26

4,18

2030

24 .811.882,45

º·ºº
º·ºº

642 .644.031 ,25

3,86

2031

23. 11 4.026,92

0,00

651 .027 .205,03

3,55

2032

21.406.258,93

0 ,00

659 .519. 735, 78

3,25

2033

19.685 .615,59

º·ºº

668.123.050,05

2,95

2034

9.1 85.085,37

0,00

676.838.592,97

1.36

Média até 2027:

3,74

Percentual do Limite de Endividamento até 2027:

32,48

Média até o término da operação:

3,59

Percentual do Limite de Endividamento até o término da operação:

31,20

OPER. PLEIT.

DEMAIS OPER.

2025

33.11 2, 046 ,53

2026

- - ----- - ------ ------ - - - ----Art. 7°, inciso Ili da RSF nº 43/2001
Receita Corrente Líquida (RCL)

536.190. 702,84

Dívida Consol idada Líqu ida (DC L)

-91.089.268,63

Operações de créd ito contratadas autorizadas e em tramitação

526.500,00

Valor da operação pleiteada

192.790.000,00

Saldo total da dívida líquida

102.227.231,37

Saldo total da dívida líqu ida/RCL

0,1 9

Limite da DCURCL

1,20

Percentual do limite de endividamento

15,89%
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Processo nº 17944 .1 o1413/2018-91
Operações de crédito pendentes de regularização

Data da Consulta: 30/08/2018

caaã'stro dãDrvidaPública(COP) Data da Consulta: 30/08/2018
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PARECER JURÍDICO
PARECER ~-\DMINISTR.ATIVO Nº.: 554/2018
OBJETO: PARECER JURÍDICO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXT~RNO .

INTER.ESS.-\DO (A): SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO DESTA
PROCURADORIA
GERAL DO
MUNICÍPIO
DE
SOBRAL-CE ACERCA DA PRETENSÃO DESTA
MUNICIPALIDADE PARA FINS DE CELEBRA.ÇÃO DE
NEGÓCIO JURÍDICO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
ATRAVÉS DA CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO
(CAF)
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA
AMÉRICA LATINA - ANALISADAS AS CLÁUSULi\S
DISPOSTAS -VERIFICADO QUE O CONTRATO
ESTABELECE CLÁUSULAS COMPATÍVEIS COM A
LEGISLAÇÃO VIGENTE - OPINA PELA LEGAUDADE
DA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO
JUNTO À CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO CAF.

!-RELATÓRIO

O

1'-funicípio

de

SobrrJ

elaborou

o

Ptograma

de DesenYoh•irncnto

Socioarnhiental de Sobrnl-PRODESOL, o qual objetiva estabelecer uma proposta de supcrnçno e
.tn.ítigaçào dos prnblemas socioambientais do município. .Almeja, com a sua ünplantaçiio,
mefüorar a qual.idade de ,·ida do sobrnlense por meio de ações de sane,11nento, gesrào ?.mbienrnJ e
mobilidade mbana.

Para a efetiva realizaçn<.) do referido Programa, optou pelo financiamento
externo, através da Corporação Andina de Fomento (CAF) - Banco de D e:;e1wolvimencu da

.A m.érica Latina, rendo em vista que a institniçào bancária indicada ofereceu oportunid;.de de
c,i.ptaçào de recursos necessários aos investimentos que po~sibilitaúo a requalifrcr,ç?,o do sí~tc:::ma

--

Rua Viriato de Medeiros, ·1250 - Centro•Sobral·CE
lilc;criçao Estadual: 06.920.258-3
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de saneam.enco ambiental, a inclusão de ações para a melhoria da gc:stào a1llbiental, da mobilidade
urbana, do fortalecimento social, do fortalecimento institucional e p:ira a gestào do Programa.

O presente parecer tem por objeto a análise do conrrnto de empréstimo e seus
respecti, os Anexos "r\", ''B" e "C", no gual estiío dispostas as condições gerais de contrntaçào a
ser fumado entre a Corporação Andina de Fomento e o r funicípio de Sobral.

Em síntese, é o rdatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Competência da Procuradoria Geral do Município

Como por demais sabido de toda a Administração do i\Iun.icípio de Sobral, a
Procurndoría Gemi do Município - PGi\,f é obrigada a bem cun1ptir uma série de competências a
ela determinada pela legislação em vigor na atualidade.

De acordo com o artigo 20, da Lei tvfunicipal nº 1.607 /2017, que di põe sobre
a organização e a estrumra administrativa do Poder Executiva Municipal, a PGM é responsável
pelas atividades de consultoria, assesso.ramenco jurídico e análise da leg31idade dos atos do Poder
Ei,;ecurivo, assistindo a autoridade assessorada no coua:ole interno da legalidade ad1ni.nisc:rati, a
dos atos a serem por ela praticados ou já efetiYados, seniio Yeja-se:

_\r.t. 20. _\ Procuradorn1 Geral do ;\fttnicipio d · Sobrnl r m como furnli.-ln,ie 11

reprt:iC:nmç.i.o judici,1lme1itC e txtr,1jndici'tll do .\Imiicipi<:>, concedendo-lhe :.t>
11ri,id.1des de consttlioria e ,l«,c , <0 11unenro jurídico ,10 Poder E:-..ca_nrin), at11 .,ndo
nos feit.-,s em guc tenha inrci:..:,<e direco ou indireto, comperindo-lhc:

Pelo exposto, verifica-se clara a ati'ibuiçào de-rn Procuradoria no 9t1e se i:c fo.te

à consultoria e assessoramento jurídico.

,-\ Cláusula 5 do contrato apte:>entado dispõe, ú, F-!1hiJ·:

·1
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Os dc,ernbol,f,s do 1e1npu;srimo e~t.uilo sujeim;, 11 0 Clilnprimento th , , eguinres
condiçõc; prt\"i;1s po r parte do ;\Iuni~rio:
(a)
Para o primeiro desembolso:
Que a C.\F tenha recc:bido um parecer jurídico sobre as disposições legais,
declatando que as obrigações contraídas pelo Mutuário no Contrato de
Empréstimo são válidas e exigfveis. O 1eforido pa [ecer de\·ed trn r:u: de qrnilquer
a,; unto que a f_-\C con,iJere pe[IÍllenre.

EJU face do narrado, m.ostra-se oportuna a pre.sente manifestaçiio .

b) Da Análise Jurídica do Contrato de Empréstimo

É objero de análise o Contrato de Empréstimo entre a C01'poraçào i\ndina de
Fomento e o Município de Sobral no quantum de USSS0.000.000,00 (cinquenta milhões de
dólare;;). O valor indicado apenas poderá ser utilizado na consecução do Programa de
Desem olvimcnto Socioambiental de Sobral - PRODESOL, constante no Anexo "B" do

Contrato apresentado, sendo terminantemente, edada a sua utilização para fim divet;;o.

Confonne o A.nexo 'A", o mu tuário deverá utilizar os recursos provemente ·
do emprésci.rno, conforme o estabelecido nas cl'ilusulas das condições particubres de contratação,

intituladas "objeto de empréstimo" e "aplicação dos recursos do programa", sob pena de a C..\F
decL·uar o vencimento antecipado da dívida ou optar pela de, oluçào, pelo t--fotuário, dos
0

recursos .

Tal vedação tem a função de vincular o \-alor da operação de crédito ao$ fu1s
estabelecidos na legislação municipal (Lei nº1702, de 19 de dezembro de 2017), que cleterm.ina
e1n

seu artigo 1°, in Nrbú:

_\rt. 1° e Fica o Poder Exc..:utivo autociz.,do a conrr,uar com a Corpo t \'iio
_-\.nclin,1 de Fomento (C.\P), com g:Ll,111ci.1 d ~ República Feder.,tin1 do Br,1;:il,
opcrnç,:\ de crédiro externo aré o limite de us~ 5 0.0r)t).(H) (),(1(1 (cínque11U
milhões de dói, n,s americ,uv,s), destinada ao finaociamcuto do Programa
de Dcseuvolvime11to Socionmbiental de Sobral, observada a legislação
vigente .

Prefeitura Municipal de Sooral
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.A opeução de crédito .rlíh

i:1.·,1111 ·11

rem um prazo totnl de 16 (dcz(:~:.eis) anos,

neste incluído o prazo de carência de 66 (sessenta e seis) mest:s. O i\,[uruário cera o p.rnzo de até
06 (seis) meses prua solicitar o p1irneiro desembolso e de até 60 (sessenta) meses para solicitar o
último desembol: o, sendo tais prazos contados a partir da subscrição do instrumento conrrntual.
Os prazos indicados encontt:am-se

110

patamar dos empúsc:iruos de grande Yulto, como o mh

r'Xt llJl<'li .

No contL:ato consta, ainda, os requisitos prévios ao desembolso do recu.i:so
fimmceit:o ctn favor do _ fwúdpio de Sobral, entre os qullis: A) Prévia ao primeiro desembolso;
B) Prévia ao rei.:onhecimento de im estirnentos e ga. tos; C) Prfrias à licitação de cada obra, grupo
de obras ou sllpervisào; D) Prévias a cada licitação de consultoria; E) Pté\0 Íns ao início de cada
obra ou grupo de obrns; F) Durante o período de desembolsos.

Pelo estudo dns condições de de embolso, nii.o se ,·eri ficou irregularidades,
tendo em vista c.1ue as mesma· se mostraram pertinentes, entre as quais a evidê.nciH de c.1ue a li GP
foi criada e qne foi formalizado o :tvfanual Operacional do Prngrnma (MOP). Sii.o exigidas

;i

apresentação dos documentos comprobatórios dos proctssos licirnrórios in.iciados anteriormcnté'.

à subscrição do contrato. Concernente aos processos licitatórios após a assinarurn da minurn.,
exige-se a apresentnçào, com o prazo 111lll.llno de 15 dias ames da licitação, da apresentaçfo do
edirnl, incluindo projecos e especificações téC11icas gerais e específicas, bem como cópias dos
e::irudos ambienrais.

Especificamente com relação à licitaçii.o do subcoJJJ.ponente melhoria da gestão
de resídLtos sólidos, exige-se a apresentação do instrumento de criaçào do consórcio Municipal
do Centro de Trarn.mento de Resíduos.

Constam, ainda

condicionantes ao inicio da, obrns, entre as quais as

homologações emiti.das pelo Mutuário e que as contrat.'lções estão de acordo com a legislação
ügeme relaciva n licitações e contra rações da .r\d.tuio..isw1ção Pública, alétn do cronograma da obrn
e outros documentos pertinentes. Tendo em ,risra a preocupação com o cumprimento da
legislaçào ambiental, bem con.10 com as regras aplicá\ eis à Administração Pública,

,,
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concernentes à liciraçiio, a previsão de t::iis regramentos em minurn contrnmal mostra-se legal e
oportuna.

Registre-se, também que, dentro do prazo de 90 dias a contar do pnmeu:o
desembolso, o Mumát'io deve.rá cont.rattr audit0ria independente parn audita r anu:1lmente os
procedimentos de contrnrnçào de aco.1.:do com a legislaçio apLicáveJ, do cw11pri.mento da
cláusulas contratuais e do uso dos recursos do Programa. _-\. contratação de auditore:independentt:s é muito comum, especialtn.ente com fins de a testru: a .t:egularid,.dc das
cont.i:,uações, como no c,1so em ap.reço. Pelo expos to, considera-se legal a inclll1-ii.o ele tal requisito
para fins da operação de crédito que é orn analisada.

São definidos, durante os períodos de dc:;embolso, múmerns obrigações a
serem cumpridas pelo ~Iutuário, como a apresentaçã o de relatórios inicial, semestrais e amrnis, o
que el eve ser acompimlrndo de forma porrnenoi:izacla. É determinado, também, que o l\fonicípio
de Sobral apresente e;ridências de que, durante o segundo semestre de cada ano, foram incluído
aportes locais pnra o Programa no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

E mbora o contrato tr::1ga diversas exigências, não se verificam i.rregufaridades
nas mesma~, que se encontram em. acordo com a legislaçào vigente . A fiscalizaçào exercida,
inclusive. no processos licitatórios, visa resguardar a licitude dos mesmos e, conseguentemcnte,
e~rabeleccr a regularidade no procedimento de liberação dos desembolsos .

a Chí.usula Oita va, há a previsão de reemboho de im-estimentos e gastos.
Neste caso, a CAF poderá, a pedido do Mutuário ou do Ótgii.o Executo.r, realizar o reembo\50 de
investirnent.os e gastos do Programa efetuf!dos com recursos próprios a partir da data da
aprovação do fina nciamento até o primei.ro de!:iembolso. Tal reembolso está li.n'l.Í.rndo a 2ú%
(vinte por cento) do total do empréstimo. Há, ainda, a po/;~ibilidade de serem reconhecidos

gastos com estudo~ de pré-i.!1'-:,estimento realizados com antecedência de 18 (dezoiro) meses da
data da aprovação da operação por parte da C.AF.

A diusul, suprn tm
em

vista

pennitir certa

!''º"'"º de m mbolso, o que se mostra oportuno tendo '"

celeridade aos proce;:sos pru:a consecução
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Desenvolvitnento Socioambiental de Sobrnl-PRODESOL. Tal permite que os denominados pré-

iiwe::tirnento~ bem como dispêndios efetuado~ da dara de aprovaçào do finnnci;unento até o
primeiro desembolso sejam reembol;ados ao l\fouicípio de Sobrnl, nào h,n-endo ilegalidade cm
tal deterrn.i.rni.çào.

A amortização do empréstimo pre\·ê o p:s1game.aco semestral, sendo o primeiro
previsto para 66 (sessenrn e seis) meses a contar da

ª"'>ina tura

do contrato. Tendo em. vi ta gue a

operação de crédito eJU análise tem duração de 16 anos, não se m.ost.t.:a desarrnz.o::ida a previsão
do primeit:o pagamento para o prazo de 66 mese .

/\. })rocuradoria Geral do lviun.icípio ·olicitou à Secretaria do Ot:çamcmo e
Finanças - SEFIN análise téc1:úca-financei.ra das cliiusL1las do contrato e de seus anexos. Esrn :;;e

manifestou nos seguin res tennos:

-

Sobre o ANEXO A:
CONDIÇÕES GERAIS
O fül é:XO relativo it5 Condições Geuis ..:-Há comp.1tfrel com o yue foi firnrndo
com o Estado do Ceará e com o :\Ii.1n.icípic, de Fort,\lez:t.
Oêvc111 ser re, ,,1!tad s o~ scguinrcs ilspccro,,
Cláusula 12 - Pagamentos Antecipados - _-\ minnla rc- , .1 lra a pn~sibilidílde
de negoci~ç;io da cl, mula rehniva ;1 pag.1menros anrccip{!d0~. Portan;o, em ciue
pese ,1ch11r pouco pi:od.ve) a rc::;1liz,1ç,10 dt pJg. menros an1eci1ndri~, e111e11do que
devemos tentar ílcordar a opçfo 2 ($Clll pen~lidad e).
Cláusula 13 - Pagamento de Tributos - .-\ resp•m:;abilicfade pelo p,1,g,1mento
de tributos evcnniftlme.nre de,-ido · s0'hre a a01ortizaçà,:i, juro~. comi,. De;, gas;.·,~
e our.ros en<:argvs é do muni cípio . .-\. clJ.u,ub é ~emelhanre a que coo , ta no
Collrrnro fi.mi~rlo co m o E.H,1do do Ce,u,\.
Cláusula 23 - Aquisição de Bens e Contratação de Beo.s e Serviços - H;í
obrigat0ried .1de de lici .- ,1,;:,'io públic\\ inrern ~cion ~l p·.1rn a ~~1cú;iç:'[o de bens cujo
,·alor exceda o equi\-.1lc11Cé: a USS 50(1 r)ü(l.(1(1 (q uin he n t,:,s mil 061.i re:-) bem
como em c,1.,,:i de conrrn ta\:Jo de obos e de sen-iço, de e,igc:nh9ii:t c0m nl,:,re:s
que excedam o eyu.iv. leme ,i USS 2.000.(11J(r,(10 (dois milhões de Dóhr..:;).
Cláusula 29 - Arbitragem • Há prc:,·i,-:io de re::o!uç:io d os coJlilitns em
tribunal arbirral lorn liz~do em Car.101s ou i\[onrevidéu.

Sobre o CONTRATO DE EMPRÉSTIMO:
CONDIÇÕES PARTICULARES
O .-\nexo Coucliçõe, P,uricularéS cst~ co mpativel com opern-;ões foirJs como
E~rndo do Cel!rá e com o .\Iunicípio de Fort,,le~a.
Devem ser re,:~:1lrndos os seguÍIHê-S a$pc:cm <:
Cláusula 9º - Amortização do Empréstimo - .-\ opern.;,i o de crc:Jiro se rfi
,1mortiz~da em _16 anr,s, incluído o pra:.:o de rnri:11cii1 de 66 mc,c~ (pn:Yi ~~o da
CMfüllb 3'). E uma cundiçiio p:w.:cida com a r.cord.-1da com Forn!lez:1
(pag,1 m; 11to em 24 p:1rcel:'.,. ,cmi:Hniis com c:-m':ncia. de 9 ;0111.estres). E:tti
comp~avel com o que fo1 1.t1forrn ,1do du rnntc o penodo de el,ÜK,r'.1~-·,i 0 do

t

1

projeio.

6

___-_-_:_-_-_-_--.
..F..T-":.__------·~

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro-Sobrai-CE
lnscrlçao Estadual: 06.920.258-3

Página 185 de 214

CEP: 62.011 .060
www.sobral.ce.gov.br

Fone: (88) 3677-1100

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

442

Quarta-feira

... , ..

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

PH (: F E l T lJRA DF.

SOBRAL
Cláusula 10" - Juros - Os juros previ,r,~s no co ntrn ro . :i o o somató rio da t~xa
Lib0[ para 6 me~c~ ndicion ado de 1,85"·u ~10 ano. Na ope rnç~o co ncrn u d., co m o
;\ltm.icípio d e Forrnleza os juros co n:e5pr,ndi>1 m à rnxa Lib nr parn 6 me~c~ e w11
adicioo;:ido de 1,85" ~ (igt.1 -al ao p rnti.:.!do co m Sribml). ~o c:,~o do Es rn do do
Ceará os jllros coa:e;p0 nd i·A111 à rnxa Libor p,ua 6 m e;:es e Ltm adicio nado d e
2,55°:o. Portanto, como pode ser observado, a taxa cobrada à Prefeitura de

Sobral está compatível com outras operações semelhantes.
Cláusula 11º - Financiamento Compeusatório - Trn rn-;e de un1;1 red11 )0
no s juro$ du rn nte os p ti.ineiro5 8 fti1os do proj !O. ?-J o c,t•Q de Soh ml a 1:ed11ção
propo· t:i é de apêms 0,10% , o que far i:ct com ,1ue o s jure,· 11dicio n,lis ,1 Lih,~,r
c.1í:::-em de 1,85~u p nra J ,75% J:l . •-\ teduç,ão é inferior ~ que foi contr>ll ,1,:b com
o Ceará (1,(lt)".'o) m:is rigc-ro,:une,;;e ign:ü a gue foi finn~da co m Fo rt,1 lez:1. O
m t 11or Yalor oferecido como reduçii •J no s 8 pri.m.eir .,, ,mos ao s 2\lunicipio; de
Snbrnl e Fo rrn leL;I pode esru rel,1, io,1.1 do com o 1:fü:nor ;1dicio,1.1l cohrJdo d,,;
M unicípi o , gu ando comparado com o adicional co h r11d o do E>t:ido. Q11ando
coMide rndo o dcs1:0 nro nos 8 pri.inei.ro~ nar,; , a tax,1 do Cc;wí fic a em L,55" ·u,
po wi nro apen.1s 0,20º,ô superior a do E ;r.1do.
Clá11s11la 12' - Comis~ii.o de Compromisso - .-\ C-\F JF>S cohrn OJSº'o sobre
os mon 1,1n.rcs não mili:ud0s.. Tal penalichide Yai n os Cltst11r c,uo. Ca;o ..rt..:eh;uno,
apen:i~ US$ 1O rrülhões no 1° :1110, por e:...<!m plo, rere m os de p:1g:1r US:5
140.000,00 pelo s~ldo u5o de, ·mbnk1d o do cmprésrim<) . R e;;;;.1\to, e,Hn. t.111 to
que tal pé rcént11al
presen te n os conLrMos com o E ~rn-do do Cead e cwn o
~[unicípio de Fotrnle za.

e5,n

Cláusula 13" - Comissão de Financiamento e Gastos de Avaliação - _·\
com.i,,f.o de Fi.n::in.:iamento de 0,85~:o e o "cu ,;ro de arnl iaç.ào" de 1J S$
SO.O(n\00- 5/lo os m ern10 s c0h r,1dos de Fo rc:, leLfl . Do Es t\, Üo do Cea ni fo r,1m
rnhad•:1$ re;pectiva m enre 0,65% e USS 45.(llíO,Oü.
Conclusão
Diante do exposto, entendo que as condições oferecidas ao município de
Sobral estão compatíveis com operações realizadas com o Estado do
Ceará e com o Mwlicfpio de Fortaleza. Acho improvável que consigamos,
mas julgo interess ante tentar reduzir o percentual previsto na Cláusula 13º
(0,35% sobre o saldo não utilizado), bem como o custo de avaliação de
US$ 50 .000,0Q_ Também creio que possa.mos pleitear um aumento do
financiamento compensatório previsto em apeuas 0,10'1/., nos primeiros 8
anos do projeto.

ID..-:,1 ,H:amosl

Conforme exposto, a Secretaria do Orçamento e F inanças manifestou-se peb
compatibilidade do contrato com as operações realizadas por ourros Emes da Federação. As

n:s ·alvas formalizadas, concernentes às reduções de percenniais está sendo pleiteada pela
Secretaria de Finanças, entretanto, ainda que nào seja pofsível a sua 'eduçào junto à C\F, tal não

é suficiente a elidir a regularidade do contrato.

Ainda sobre o contrato, o mesmo prevê uma cHusula de publicidade. Nesrn,
cs1"::Í. definida a inclusão do nome da C \F e de seu logotipo com fins de que a mesm.a seja

fl ,
'W'

r,1

identificada em ca.rcazes, anúncios, publicações ou qtrnisquer outros meios de divulgação do
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Programa. Não há empecilhos legais à indicação da Ct\F e de seu respectfro logotipo nos meios
de divulgação do Programa PRODESOL.

Na cláusula décima quu:ua do instrumento de cootrnta que trata da garnntia, há
a previsão de que todas as obrigações relativas ao pagamento do s 1Yiço da dívida do insttumenm

de contrato sejam supridas pelo garantidor, conforme a disposição da minuta e de seus anexos.
Considera-se tal cláusula. pertinente, tendo em vista a fonçào preponderante exercida pelu
ga.tantidot, em especial relativa à responsabilidade em caso de descumprimento pelo Ente
'l.\íunicipal.

É definida, na cláusula décima sexta, a eferi,·açào de comunicação entre as
partes, estabelecendo que a mesma deverá ser efetivada por escrito n os endereços indicado no

instrumento de contrato. Na cláusula décima ·écima, consrn a obrigatoriedade de as panes
envi.aren1 cópiz.s da execução do Programa para o ~ii.nisrécio do Planejamento - Secrern.ria de
.Assuntos lnten1acionais. Concernente às informações da C'.'.:ecução fin!l.nceira , as partes deverii.o

obrigatoriamente e1wiá-las pata ciência do lvlini.stério da Fazenda-Procuradoria-Gera! da Fazenda
Nacional, Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União e Ministério da FazendaSecretaria do Tesouro t acional, Coordenaçào-Gernl de Controle da Dh·ida Pública. O
acompanhamento indicado é compaúvel com o contrato .wb

1.-..:,1;11.•;; .

em especial pela função

exercida pela República Federativo do Brasil, com.o garantidor da opernçào de crédito.

A cláusula décima oitava prevê que todas as modificações do contrato deverão
ser formalizadas por meio de Aditivo ou carta e decorrentes de acordo entre as panes e o
Garantidor.

O contrato estabelece que as conrrovér ias serão solvidas mediante decisão do
Tribunal Arbitral cujo funcionamento está pormenorizado na cláusula 29 do .,-\.nexo A, que
integra o contrato anali ado. É estabelecido, ainda, que os anexos ..-\., B e C integram o conw1to.
A minuta esrnbelecc, também, que as condições estabelecidas no contrato preYalecem sobre
aquelas disp stas nas condições gerais do Anexo A em caso de diverg~ncias entre ambas. É
estabelecido que o contrato entra em vigor

sua a~sma rura,

cumprime<>to d,s obriga1ões dispost,sj,(
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As chusulas conuatuais foram devidameti.te analisadas e encontrarn.-se em
acordo com a legislação vigente, nos termos do presente parecer, restando demonstrada a
legalidade da proposra de contratação ela operação ele crédito junto à CAF.

No Anexo ''A", nas cláusulas 16 e 17, consta a po$sibilidade de suspensão de
obrigações peh CAF em decorrência de au:asos no pagamento, descumprimento contratual,
ioexacidào de dados ou informações, utilização de produtos, ni.ateriais, bens ou atividades cm
de acoi:do com a legislação ru:1.1biental ou condições do contrato ou, ainda, em virtude da .ter.irada
da República Federativa do Brasil como acionista da CAF ou em virtude de força maior ot1 carn
fortuito.

No mesmo anexo, na cláusula 23, que trata da aqLJis içào de bens e cootramçào
de bens e serviços, consta a obrigatoriedade de realização de licit11çào internacional em rnso de
aquisição de bens cujo valor exceda a lJSSS00.000,00 (quinhentos mil dólares), bem como em.
caso de comrataçào de obras e de serviços de engenharia cujos valores excedam

}1

l' 52.000.000,00 (dois milhões de dólares). Decennina, também, a obriga. totiedade de divulgação
da liciti,çào nos molde: legais .

Na cláusula 24 do Anexo "_,\" consta a exigência de .registro em livros e
registros de utilização do empréstimo, confonne as regras contábeis e:tigem. Apresenta a
possibilidade da CAF revü,ar tais livros até o efetivo pagamento de todas as parcelas de
empréstimo. Na cláus ula 25 do mesmo anexo, é estabelecida a s\1pervisào que pode ser exercida
pela CAF no que se r efere à avaliação e andamento do Programa.

A cláusula 28 traz a po~sibilida.de de cess.ào, cransfer:ência e disposição do

contrato, respeitnndo as cláusulas pt.:escntes no con trato. É estabelecida a jurisdição de Brn sília
para solver e, enttrnis controvérsias que não possa m ser submetidas {1. arbitra gem.

r ,:1

'\ e.rifica-se a legalidade das cláusulas dispo ·ta ·. Diante do narrado, não restam

-~

bices ,o finnamento do insttumento m b e.,c,,;;c,;, P' " fins de cona-at,çào de opernçào
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externo junto à Corporação Andina de Fomento - Cr\ F, vinculado à con ecuçào do P.rogr.:i:ma de

Dcsenvoh·imento Socioambiental de Sobrnl-PRODESOL.

III - CONCLUSÃO

Em face de todo o expos o, demonstrando-se a legalidade elo insa:umt:nto de
contra to p.ropo to, inclusive no que se refe.re ao exame das cláusuhs com teor fi.nanccirn,

confonne atestado pelo Secretárío do Orçamento e Finanças, Dr. Ricardo Santos Teixeira, por
meio do oficio que integra o presente, OPlN,-\ pela regularidade da conuataçào da operação de
crédito junto à Corpornçào Andina de Fomento - C.AF.

É o Parecer,
Salvo melhor juízo.

PROCURADORIA GERAL DO MONlCÍPIO,
Em 29 de junho de 2018.

~~

.

N~ - G~1M~&ISDIAS
PROCUR.r\DOR.i\ ASSISIB~~~O í\·f l 'NTCÍPIO
OAB/CE Nº 20..317

QUE
O MUNICÍPIO
.549

DESPACHO
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PARECER JURÍDICO
PAR.ECERADMINISTRATIVO Nº.: 554/2018
PROCESSO ADNilNISTRATIVO Nº: P033101/2018

OBJETO: PARECER JURÍDICO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO.

Em atendimento ao disposto no§ 1º do art. 32 da Lei Complementar nº 101,
de 2000, -e no inciso I do art. 21 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, no âmbito de
pleito do Município de Sobral/CE para .realizar operação de crédito com Corporação Andina de

Fomento (CAF) - Banco de Desenvolvimento da América Latina, no valor de US$50.000.000,00
(cinqueata milhões de dólares), destinado à consecução do Programa de Desenvolvimento
Socioambiental de Sobral - PRODESOL, constante no Anexo "B" do Contrato apresentado,
conforme a Lei Municipal n°1702, de 19 de dezembro de 2017, declaro que este ente federativo
atende às seguintes condições:

I. e,dstência de prévia e expressa autorização pata a contratação da operação
em análise, no texto da lei otçamentária, em créditos adicionais ou lei

específica: Lei nº Lei Municipal nºl 702, de 19 de dezembro de 2017, publicada
no Diário Oficial do Município, edição 209, de 19 de dezembto de 2017;

II. inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos teeutsos ptovenientes
da operação de crédito mencionada;

III. atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, nos
termos dos §§ 1º, inciso V, e 3° do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de
2000;e

IV. observância das demais disposições estabelecidas na Lei Complementar íl.

0

101, de 2000, e~esoluções nº 40 e nº 43, ambas de 2001, do Senado
Fedetal.
/

'

1
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CONCLUSÃO

Entendo que este Parecer atesta o cumprimento do disposto no inciso I do art
21 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, e do§ 1º do a.rt. 32 da L ei Complementar nº
101, de 2000, demonstrando o cumprimento dos .limites e condições estabelecidos na legislação
vigente, em especial na Lei Cotnplementar nº 101, de 2000, e nas Resoluções nº 40 e nº 43, ambas
de 2001, do Senado Federal

É o Parecer,
Salvo melhor juízo.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,
Em 29 de junho de 2018.

/
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•• . ; !'

PARECER ADMINISTRATIVO Nº.: 0176/2018
OBJETO: PARECER JURÍDICO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO.

INTERESSADO (A): SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO DESTA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO · DE
SOBRAL-CE ACERCA DA PRETENSÃO DESTA
PARA
CELEBRAÇÃO
DE
MUNICIPALIDADE
NEGÓCIO JURÍDICO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
A,TRAVÉS DA CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO
(CAF)
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA
AMÉRICA LATINA.

I - RELATÓRIO

O Muniópio de Sobral elaborou o Programa de Desenvolvimento
Socioambiental de Sobral - PRODESOL, o qual objetiva estabelecer uma proposta de superação
e mitigação dos problemas socioambientais do município. Almeja, com· a s·ua implantação,

melhorar a qualidade de vida do sobralense por meio de ações de saneamento, gestão ambiental e
mobilidade urbana.

Para a efetiva realização do referido Programa, optou pelo financiamento
externo, através da Corporação An,clina de Fomento (CAF) - Banco de Desenvolvimento da
América Latina, tendo

e1n

vista que a instituição bancária indicada ofereceu opo11:uoidade de

captação de recursos necessários aos investimentos que possibilitarão a requalificação do sistema
de saneamento ambiental, a inclusão de ações pata a melhoria da gestão a:tnbiental, da mobilidade
urbana, do fo:ttalecitnento social, do fortalecimento institucional e para a gestão do Programa.
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Imperioso registrar que os agentes financeiros do Brasil, em deco:ttência da
crise financeira que assola o País, estão impossibilitados de ofertaietn utna operação financeira dcf
porte da necessária ao implemento do Programa, o que motivou a busca pelo financiamento
externo.

Em síntese, é o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Competência da Procuradoria Geral do Município

Como por de.mais sabido de toda a Administração do Município de Sobral, a
Procuradoria Geral do Município - PGM é obrigada a bem cumprir uma série de competências a
ela determinada pela legislação em vigor na atualidade.

De acordo com o artigo 20, da Lei Municipal nº 1.607 /2017, que dispõe sobre
a organização e a estrutura administrativa do Poder Executiva Municipal, a PGM é responsável

pelas atividades de consulto.tia, assessoramento juridico e análise da legalidade dos atos do Poder
Executivo, assistindo a aut oridade assessorada no controle interno da legalidade adro:inisttativa
dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados, senão veja-se:

..

~~ ' ·. ":-

Art. 20. A Ptocucadoria Geral do Município de Sobral tem como finalidade a'
.tep:tesentação judicialmente e extrajudicial do Município, concede.ado-llie as
atividades de consultoria e assessoi-amento juridico ao Poder Executivo, atuando
nos feitos em que tenha interesse direto ou indireto, competindo-lhe:

Pelo exposto, verifica-se clara a atribuiç-

esta Procuradoria no que se refere

à consttltoria e assessorruneato juridicf

2
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b) Da Análise Jurídica da Operação de Crédito Sub Examen

É objeto de análise o PRODESOL , em especial seus aspectos ju.ridico-fo.tmais,
para fins de que seja passível de autorização a operação de crédito e."Cte.tno pata sua consecução,
com garantia da -União, do Município de Sobral, no Estado do Ce~á, junto à Corporação Andin~;
de Fomento (CAF)-Banco de Desenvolvim ento da América Latina.

Os recu:tsos da operação destinam-se ao financiament o do saneamento
atnbiental no município de Sobral. O PRODESOL visa desenvolver ações nos seguintes eixos de
saneamento ambiental: abasteciment o de água potável, esgotamento sanitário, limpeza u.tbana e
manejo de resíduos sólidos. O projeto voltado à rede coletora de esgoto visa atender aos distritos
de A.racatiaçu, Jaibaras e Tapetuaba, além de 11 bairros da sede do município. A ampliação e
requalificação do Sistema de Abastecimen to de Agua envolvem ações para identificação de novos
mananciais, adução de água bruta, expansão da capacidade de produção de água tratada e
melhorias nos sistemas de distribuição.

O Projeto visa, ainda, a efetivação da Gestão Ambiental, com fins de alcançar
o objetivo de requalificação de áreas urbanas (ampliação de áreas verdes e de infraestrutura s de
lazer e convivência). Serão implantadas três intetvenções, sendo dois parques urbanos e um
projeto de requalificação urbana, bem como a co~strução de no\Tas praças públicas. Além das
intervenções descritas, estão previstas a implantação de projeto de efióência energética e a
implementaç ão do Plano de A.rbo:tização Urbana. Ademais, está ptevista, tambétn, a construçãd
de uma proposta de mobilidade mais sustentável. Para tanto, ações de melhoria da acessibilidade
pata os pedestres e de .incentivo à utilização de bicicletas, com.o a esttutaração de ciclovias e
ciclofaix:as estão estabelecidas no PRODESOL .

A Resolução oº 43, de 2001, do Senado Federal, dispõe sobre as operações de
crédito .interno e externo dos estados e municípios, detertninando que o pedido de crédito
exte.tno está sujeito à autorização pelo M:inístério da Fazenda, bem como depende de aprovação
por parte do Senado Federal. Cabe também à Casa .Alta dispor sobre os limites globais e as
demais condições para as operações de cr~dito exte1:no dos entes federados, bem como para a

.,....

Prafeitura Municipal de Sobral
CNPJ: 07.598.634/0001-37

Página 194 de 214

Rua Viriato de Medeiros, 1250- Centro.Sobral•CE
lnscrlçllo Estadual: 06.920.258•3

CEP: 62.011.060
www.sobral .ce.gov.br

,/

Fone: (88) 3677-1100

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

451

I.SOBRAL
Ptocur~doria Gemi do Municipio

concessão de garantia da União pata operações de crédito, confonne os incisos VII

e

VIII, d~

artigo 52, da Constituição Federal.

Em face do exposto, faz-se cogente que o Município de Sobral apresente ao
Ministério da Fazenda os documentos listados na Resolução nº43/2001 do Senado Federal,
como o limite de endividamento, a previsão orçamentária, a capacidãde de pagamento e a
.. .

aditnplência do interessado.· Registre-se que o montante global das operações realizadas em

um

~

ano não pode ser superior a 16% da r.ece.ita corrente líquida. O comprometimento anual co,n;:
amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada só pode atingir o limite de 11,5%.
Registre-se que a atual Receita Corrente Líquida do Município de Sobral encontra-se no pata1nar
de 3,84%.

A Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, trata do tema e:tn seu artigo

29, "d", que determina que os pleitos referentes a operações de crédito sujeitas à autorização

específica do Senado sejam encaminhados pelo 11:inistério da Fazenda com parecex técnico que
demonstre o atendimento dos requisitos mínimos exigidos pelo artigo 32 da referi.da resolução,
prestando informações que permitam avaliar o custo financeiro da operação de crédito e
de.tnonstte o perfil do endividamento do solicitante, antes e depois da realização da operação.

É neces~ário, também, que o Município comprove o cump:ri1nento dos
quesitos estabelecidos no artigo 7º da citada Resolução, a saber:

Art 7° As operações de crédito intemo e extemo dos Estados, do
D istrito Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes
limites:

I - o montante global d!ts operações realizadas em um exercício
fmanceiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da
receita cor,:ente líquida, definida no art. 4º;
II - o con1prometimento anual com amortizações, juros e demais
encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a
desembolsar de operações de crédito já contratadas e a conttatar,
não poderí exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por
cento) da receita corrente líquida;
III - o montante d.a dívida consolidada não poderá exceder o t e.t o ' { t
estabelecido pelo Senado Fed,eral, conforme o disposto pela
Resolução que fixa o limite global para o monl.ante da dívida
consolidada dos Estados, do Disttito Federal e dos Municípios.

[I2 stâcamosJ
/1

4
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Verificou-se que todos os limites referidos na· Resolução nº 43, de 2001, do
'

'

Senado Fede.tal foram respeitados, o que viabiliza que ao Município seja concedida a autorização
;

à realização da operação de crédito pleiteada.

Já

o patágtafo único do artigo 11 da Resolução nº 48, de 2007, detalha a

instrução do pleito para a concessão . de garantia da União. Constatou-se que no PRODESOL
apresentaram-se todos os dados e documentos necessários ao cumprimento dos requisitos da
Resolução supra indicada, deinonsttaodo a legalidade da operação de crédito extetno ora
proposta pelo Munidpio de Sobral.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000) tatnbém normatiza o tema, principalmente etn seus artigos 32 e 40. O Município de Sobral
respeitou o disposto no diploma legal referido, cumprindo, portanto, o disposto no mandamento
federal.

Registre-se, ainda, que o Munidpio de Sobral formalizou uma Proposta de
Contrapartida, a qual estabeleceu o valor da operação, as garantias ofertadas pelo Município, o
prazo do empréstimo, bem como a previsão de atnortização e juros, os quais incidirão sobre os
saldos devedores do principal do empréstimo à taxa anual variável que resulte na soma da taxa
LIBOR (taxa média de juros, indicativa contta a qual um grupo representativo de bancos efetua
empréstimos sem garantia entre si) para empréstimos de 6 (seis) meses, aplicável ao período de
juros, acrescido da margem de 2,05%. Os desembolsos estão previstos para ser feitos em até
dezesseis anos, a partir da entrada ein vigor do contrato.

·,
Os recursos que compõem a contrapattida do Programa são provenientes da
Prefeitura Municipal de Sobral (tesouro municipal), conforme descri.to no Anexo VllDetalhamento Contrapartidas e_estão de acordo com a resolução COFIEX nº 02, de 05 de
setembro de 2017, em especial com o disposto em seu artigo 1°. A receita tributária advirá das
receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, da-Carta Magna.

Conforme o examinado, o pleito atende às exigências das resoluções do
Senado Federal e do artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, com base na análise

Prefeitura Municipal de Sobral
CNPJ: 07.598.634/0001-37
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ISOBRAL'
Procuradoria Geral do Munidpio

da Proposta de Contrapartida, · constata-se que as ob1:igações não geram ao Tesouro Nacional
riscos superiores aos noxmalmente asswnidos em operações com mganismos multilaterais.

Em face de todo o exposto, não restam óbié:es ao pleito do Município de
Sobral pani fins de operação de crédito externo confonne o PRODE SOL.

III - CONCLUSÃO

Em face de todo o exposto, ATESTA-SE O CUMPRIMENTO do dispostq
no inciso I do artigo 21, da Resolução do Senado Federal nº43, de 2001, e do §1 º, do àrtigo 32, da

Lei Co:tnple.tnentar nº101, de 2000, demonstrando-se o cumprimento dos limites

e

condições

estabelecidas na legislação vigente, em especial na Lei Complementar nº101, de 2000, e nas
Resoluções nº40 e nº43, ambas de 2001, do Senado Fedetal, segundo :instruções prestadas e
documentos juntados pela Secretaria de Orçamento e Finanças.

É o Parecer,
Salvo melhor juízo.
PROCURADORIA G E RAL DO MUNICÍPIO,

ANTÔNIO ME
PROCURADO .
'.A.B

e

6
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ISOBRAL
PARECER TÉCNICO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL DE SOBRAL - PRODESOL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS DE SOBRAL(CE)

Em atendimento ao dísposto no inciso 1, do art. 21, da Resolução do Senado Federal
nº 43/2001,

e ao disposto no§ 1º, do art 32, da Lei Complementar 101 /2000 , trata o presente

Parecer de contratação, pelo Município de Sobral, no Estado do Ceará, de operação de
crédito externo, no vator de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares americanos)
junto a Corporação Andina de Fomento-CAF, destinada ao Programa de Desenvolvimento
Socioambiental de Sobral - PRODESOL.

1 - RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO
A) IDENTIFICAÇÃO

DOS

CUSTOS

E

BENEFÍCIOS

E

INTERESSE

SOCIOECONÔMICO DA OPERAÇÃO.

►

Custos do Projeto: Os custos considerados na pré-avaliação são os seguintes
•

Custos não recorrentes: Custo de Implantação do PRODESOL

•

Custos

recorrentes:

Custos anuais

de

manutenção

e conservação

das

infraestruturas. Nas obras de Estações Elevatórias de Esgoto - EEE foram
considerados os custos de energia, produtos químicos e manutenção periódicas

anuais. Nas obras de pavimentação foram considerados os custos de manutenção

anual e os de recomposição do pavimento a partir do 1Oº ano.
►

Benefícios socioeconômicos do PRODESOL:

Com a implantação do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de SobralPRODESOL, a Prefeitura Municipal espera:

•

Aumentar a área do muryicípio com oferta de água tratada e esgotamento
sanitário, consequentemente, evitar problemas decorrentes da qualidade da

água e destinação final do esgoto;

Paço Municipal Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro, Sobral - Ceará
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•

Incre ment ar o valor dos imóveis na área de
interferência do projeto, além de
aume ntar a satisfação dos proprietários;

•

Impacto positivo sobre a renda da popu lação
da área de influência do projeto;
Melh orar as condições de saúd e da população
;

•
•

455

Reduzir o núme ro de acide ntes nas vias urba
nas.

Os benefícios socioambientais relacionad
os acima são difíceis de mens urar
monetariamente, por isso, a análise de viabi
lidade econ ômic a do projeto utilizou o aume
nto
da arrecadação anua l obtido pelo increment
o da oferta de água e de esgoto, a redu ção
com
custo de iluminação pública obtid o pela
eficiência na relação potência/luminosidad
e, e o
aume nto do valor dos imóveis como benefício
direto do Projeto para fins de cálculo da Taxa
Interna de Retorno.
Excepcionalmente, no caso dos investimen
tos em sane amen to ambiental, foram
também considerados benefícios indiretos,
confo rme estud o da Organização Mund ial
da
Saúd e que estima a relação benefício/custo
de 2,0 para abas tecim ento de água e 5,5
para

esgotamento

sanitário.

(http://www.who.int/water_sanitation_helth/pu

globalcosts. pdf).

blications/2012/

A avaliação econômica do Projeto não utilizo
u o mode lo de Disposição a Pagar, tendo
em vista que pesquisas dess a natureza
sofre m forte impa cto de fatores intrínseca
e
extrínsecamente relacionados a ela.
Em relação aos fatores intrinsecamente às
pesquisas, são sobe jame nte conh ecida s
as enormes dificuldades na apresentação dos
cenários, da identificação precisa do bem e/ou
serviço que se oferece, dos benefícios
a serem obtidos, dos custos envolvidos
e da
importância da ação individual, quan do cotej
ada com a ação coletiva a ser obtida no futuro
,
por vezes, pouc o deter mina do.
Já

em

relação aos fatores extrínsecamente,
destacam~se as condições
socio econ ômic as, a precária infraestrutu
ra educ acion al e fatores conjunturais que,
por
veze s, atuam de forma decisiva no proce
sso de esco lha do indivíduo. No caso espe
cífico
deste projeto deve-se desta car o crítico mom
ento de realização de uma pesquisa de camp
o
deste tipo que se realizaria em um perío
do de eleva da turbulência na vida econômic
a e
política no país.

Paço Municipal Prefeito José Euclides Ferrei
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Os custos com Fortalecimento Institucional, Gestão do Programa e Custo de
Financiamento não foram objeto da análise de pré-avaliação econômica por não se tratarem
de infraestruturas públicas. Os benefícios destes componentes são de natureza qualítativa,
ainda não quantificáveis nos modelos tradicionais de avaliação econômica.

B) VALORES DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS DA PRÉ.AVALIAÇÃO ECONÓMICA DO
PRODESOL
► Custos:

•

Custo 1: Saneamento Ambiental
Custo de investimento: US$ 44.645.151
Custo estimado anual de manutenção e operação: US$ 2.831.819,11 (*)

(*) - Custos estimados do esgotamento sanitário e abastecimento de água após
a completa conclusão das obras do programa.

•

Custo 2: Gestão Ambiental
Custo de investimento: US$ 10.192. 727
Custo estimado anual de manutenção e operação: US$ 407.709 (*)
(*) - Custos estimados da Gestão Ambiental após a completa conclusão das
obras do programa.

•

Custo 3: Mobilidade Urbana
Custo de investimento: US$ 1.300.000
Custo estimado anual de manutenção e operação: US$ 500.000,00 no 1Oº ano e
US$ 146.015,31 em manutenção anual(*).
(*) - Custos estimados de Mobilidade Urbana após a completa conclusão das

obras do programa.

•

Custo 4: Infraestrutura Institucional
Custo de investimento: US$ 2.637.122
Custo estimado anual de manutenção e operação: US$ 1.674.737,75 (*)
(*) - Custas estimados da Infraestrutura Social após a completa ~nclusão__pas

!~ /

obras do programa.

-e'
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Custo 5: Fortalecimento Institucional- US$ 400.000

Tendo em vista a natureza do investimento, entendo que os benefícios
decorrentes da melhoria da capacidade de gestão da Prefeitura de Sobral e do
fortalecimento da participação da sociedade civil não são mensuráveis
financeiramente de forma viável, mas superam os custos necessários e
correspondentes à operação de crédito pleiteada.

•

Custo 6: Gestão do Programa e Outros Gastos - US$ 3.325.000

Tendo em vista a natureza do investimento, entendo que os benefícios
decorrentes da viabilização do programa PRODESOL de maneira eficiente não
são mensuráveis financeiramente de forma viável, mas superam os custos
necessários e correspondentes à operação de crédito pleiteada.
► Benefícios Diretos

•

Beneficio 1: Saneamento ambiental
Excepcionalmente, no caso dos investimentos em saneamento ambiental, foram
também considerados benefícios indiretos, conforme estudo da Organização
Mundial da Saúde que estima a relação benefício/custo de 2,0 para abastecimento
de

água

e

5,5

para

esgotamento

sanitário

(http://www.who.lnt/water_sanitation_helth/publications/2012/globalcosts.pdf).

O montante anual estimado de benefícios diretos e indiretos do esgotamento
sanitário e do abastecimento de água é de US$ 38.658.136,71, a serem
computados a partir da conclusão das obras.

•

Benefício 2: Gestão Ambiental

Valorização Imobiliária de 10% sobre os imóveis na área de abrangência do
Projeto (a 1oo metros da infraestrutura) nos 2 primeiros anos (50%)
Considerando:
o Área beneficiada: 509.975 m2 (Lagoa da Fazenda + Parque da Estação
Ferroviária+ Alto do Cristo)
o Custo médio do imóvel em Sobral igual a US$ 151,52 por m2 (baseado
em estudos anteriores)
·"'·'

o Valor dos imóveis na área beneficiada: US$ n.271.412,00

Paço Municipal Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior
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o Valorização imobiliária de 10%: US$ 7.727.141,20

o

•

Redução do gasto anual com energia elétrica (estimado): US$ 200.000,00

Beneficio 3: Mobilidade Urbana
Valorização Imobiliária de 10% sobre os imóveis na área de abrangência do
Projeto (a 1O metros da tua/avenida) quando da conclusão das obras
Considerando:

o Área beneficiada igual: 60.000 m2 (Rua e Avenidas 6.000 m x 10,0 m) (*)
o

Custo médio do imóvel em Sobral igual a US$ 151,52

o Valor dos imóveis na área de beneficiada: US$ 9.091.200,00

o Valorização imobiliária de 10%: US$ 909.120,00

o {*) Não foi considerado a área correspondente as intervenções de
promoção da acessibilidade nas calçadas e a implantação de rede
clicoviária. No entanto, essas intervenções também irão gerar benefícios.

•

Benefício 4: Infraestrutura Social
Valorização Imobiliária de 10% sobre os imóveis na área de abrangência do

Projeto (a 1 oo metros da infraestrutura) quando da conclusão das obras.
Considerando:
o Área beneficiada: 220.975 m2 {Areninha Parque Pajeú + Areninha Centro

+ Centro de Saúde Nova Caiçara + Centro de Saúde Sinhá Saboia)
o Custo médio do imóvel em Sobral igual a US$ 151,52

o Valor dos imóveis na área de beneficiada: US$ 33.482.132,00
o Valorização imobiliária de 10%: US$ 3.348.213,20

C) METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA
A pré~análise econômica do projeto foi realizada em conjunto, e baseada na análise
econômica desenvolvida para projetos similares como o Programa de Desenvolvimento
Urbano de Polos Regionais - CEARÁ (Cidades do Ceará li), Programa de Desenvolvimento
/

do Turismo do Nordeste - PRODETUR/NE financiados pelo Banco lnterameric~ó-de
Desenvolvimento - BID e Banco do Nordeste, e ainda, outros Programas finan i6êios pela
Corporação Andina de Fomento - CAF.
Paço Municipal Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior
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A análise econômica obedeceu aos seguintes critérios:
o

Horizonte de análise: 20 anos

o Taxa de Desconto: 12% ao ano
o

Base dos custos e valores dos benefícios: Carta Consulta, Projetos e outras fontes

o BOI: 20%
A metodologia consiste em uma análise do benefício-custo do projeto em estudo
determinando-se o valor presente líquido do mesmo pela seguinte fórmula:
n-1

_ '\' (B1 - li - O&M1)
VPL - ~
(l + i)i
J=O

Sendo:
o VPL = valor presente líquido;

o J = ano (variando de o, correspondente ao ano de início de implementação da obra,
a n-1, vigésimo ano de análise, n=20);

o Bi = Benefício no ano j;
o li = Investimento no ano j;

o O&Mj = custos incrementais de operação e manutenção no ano j

o i = taxa de desconto, fixada em 12% a.a.

O critério de viabilidade consiste em VPL ;: : .:

o,

ou seja, calculados a valor ·presente

considerando a taxa de desconto de 12% a.a .. os benefícios devem, no mínimo, igualaremse aos custos (l+O&M) para que o projeto seja considerado viável. Outro critério equivalente

é a taxa interna de retorno econômico (TIRE) que consiste em determinar iterativamente
uma taxa interna de retorno de modo que o VPL seja maior do que zero e alcance uma TIRE

~ 12% a.a. Um terceiro critério é a relação benefício/custo (B/C) , ou seja, razão entre o valor
presente dos benefícios e dos custos que deverá ser maior ou igual à unidade (B/C ~ 1).
Na prática espera-se que o VPL seja significativamente positivo propiciando assim
garantias de que o projeto se mantenha viável (VPL>O) mesmo que ocorram reduções nos
benefícios esperados e/ou incremento nos custos. Essas condições são aferidas através dos
indicadores resultantes das variações nos benefícios e custos.
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D) FLUXOS DE CAIXA
Abaixo, as tabelas com os fluxos de caixa de cada componente do PRODESOL e um
fluxo de caixa do Programa como um todo considerando custos e benefícios estabelecidos
no item 8, nas condições estimadas.

► Componente 1: Saneamento Ambiental

Tabela 1- Fluxo de Caixa do Componente 1 Saneamento Ambiental

*Valores em dólares americanos
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► Componente 2: Gestão Ambiental

"'Valores em dólares americanos

,.
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► Componente 3: Mobilidade Urbana

*Valores em dólares americanos

,,.··
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Componente 4: Infraestrutura Social

Paço Municipal Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro, Sobral - Ceará
CE P: 62011-060 I {88) 3677 .1100
www.sobral.ce.gov.br

Página 207 de 214

Página 10 de 15

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

464

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

► Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral- Global
Tabela 5 - Fluxo de Caixa do PRODESOL

!

r
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RESULTADO DA PRÉ-AVALIAÇÃO

Utilizando o cenário estimado temos os seguintes indicadores: Valor Presente Líquido
(VPL) de US$ 120,7 milhões, Taxa Interna de Retorno (TIRE) de 34% e a relação Benefício
Custa (B/C) de 4,3. Os indicadores são superiores aos requisitos mínimos fixados pelas
instituições financeiras internacionais de 12% para taxa interna de retorno e 8/C maior ou
igual a 1.

F) ESTUDO DAS FONTES ALTERNATIVAS
No que concerne à opção pelo financiamento externo, através da Corporação Andina
de Fomento - CAF, para o financiamento do Programa de Desenvolvimento Socioambiental
de Sobral - PRODESOL, deve-se informar que tal escolha decorreu do fato da operação
oferecer a oportunidade da captação dos recursos necessários aos investimentos que,
certamente, possibilitarão a requalificação do sistema de saneamento ambiental integrado,
gestão ambiental, mobilidade urbana, infraestrutura social , fortalecimento institucional e
gestão do programa.

A crise financeira pela qual passa o Brasil e, por conseguinte seus agentes financeiros
internos, como BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica torna muito difícil uma operação
deste porte e de longo prazo, como pretende o município de Sobral. Também os convênios
com o Governo Federal e Governo Estadual, que poderiam suprir as necessidades
financeiras do Município, têm sido muito afetados pelo momento econômico que estamos
passando. Em 2017, por exemplo, o Município contabilizou apenas R$ 13,8 milhões de
receitas de transferências de capital, de um montante estimado na LOA em R$ 22, 1 milhões.
Buscar financiamentos de maior vulto junto ao Banco do Brasil - BB, Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e Caixa Econômica Federal - CEF, está
inviável visto que, as linhas de crédito disponíveis são de pouco aporte para a amplitude de
ações que Sobral precisa desenvolver.
Neste contexto,

a alternativa mais viável é buscar financiamento externo para a

realização das ações de investimento que o Município precisa. No âmbito .internacional, as
instituições financeiras que mais atuam como organismo de fomento no Ceará são o Banco
lnteramericano de Desenvolvimento - BID, · Banco Internacional para Reconstrução

.,

Desenvolvimento - BIRD e Corporação Andina de Fomento - CAF.
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Os indicadores financeiros apresen tados por estas instituições guardam

uma coerência
entre si. Utilizam taxas muito similare s e basead as na taxa LIBOR do
mercado inglês para
emprés timos em dólares .

A escolha da Corporação Andina de Foment o (CAF) para financia
mento desse
Program a tem relação direta com seu nível de experiência setorial em
âmbito internacional.
Nos últimos 08 anos a CAF vem consolidando sua participação no
Estado do Ceará,
seja em financia mentos para o Governo do Estado, seja para a Prefeitu
ra de Fortaleza, todos
na área de infraestrutura urbana e saneam ento integrad o, tendo seu
quadro técnico muita
expertis e nesta área.
A CAF financia o Program a de Infraestrutura Turística do Litoral Oeste
- PROINF TUR
para o Govern o do Estado do Ceará. Em Fortaleza a CAF financia o Program
a PRODE TUR·
Fortaleza e o Programa de Drenag em Urbana de Fortaleza (DRENURB).
Ainda em Fortaleza

o município pleiteia o financiamento para os Programas: Cidade com Futuro,
Program a de
Infraestrutura em Educaç ão e Saneam ento - PROINFRA, Program
a de Valoriza ção e
Ampliaç ão da Infraestrutura e Atividade Turística de Fortaleza - PROVA
TUR FORTA LEZA,
todos com recome ndação da COFIEX, aguarda ndo o aval da União.
Diante do exposto acima e considerando que a CAF tem larga experiê
ncia em trabalha r
com municípios de médio porte e suas peculiaridades, e tendo em vista
ainda toda a atenção
e colaboração dos técnicos da CAF no trato com nossa equipe técnica,
o Municíp io de Sobral
optou pelo Financi amento Externo, através da Corpora ção Andina de
Foment o - CAF.
Esta escolha tomou como base também a celeridade do banco no
que concern e -aos
procedimentos, missão e pela flexibilidade da instituição n~ reconhe cimento
de despes as de
contrapartida local, uma vez que a Prefeitura de Sobral vem fazendo
vários investimentos
em infraestrutura que complem entam o projeto em demanda.
Deve-se ainda destaca r o interesse demons trado pela CAF em financia
r as ações
propostas, conform e corresp ondênc ia CAF/BR/076/2017.

G) CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO
Cronog rama Financeiro da operaçã o preenchido no process o nº 179441
01413/201891 no SADlPE M.

Paço Municipal Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior
Rua Viriato de Medeiros , 1250, Centro, Sobral - Ceará
CEP: 62011-060 / (88) 3677.1100

Página 210 de 214

Parte integrante do Avulso da MSF nº 96 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F4E1EA4800280B21.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

467

I.SOBRAL

H) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PRO
GRAMA

2

GESTÃO AMBIENTAL

2.1

REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA S URBA
NAS
RECUPERAÇAO DE AREA S
DEG RADA DAS
EDUC AÇÃO AMBIENTAL

2.2

2.3
3

MOBILIDADE URBANA

3.1

ACESSIBILIDADE DE PASS EIOS
UNIV ERSA UZAÇ AO DA PAVIMENTAÇA
O
EM RUAS E AVEN IDAS
AMP LIAÇ AO E REQUALIFICAÇAO DA
REDE CICLOVIÁRIA

3.2

3.3

4

INFRAESTRUTURA SOCIAL

4.1

DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO
PRO MOÇ ÃO DA SAÚDE E DA CIDA
DANIA

4.2
5

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

5.1

PRO MOÇ ÃO DA SEGURANÇA CIDA
DÃ

6

GESTÃO DO PROGRAMA

6.1

SUPE RVIS AO 11:CNICA E AMBIENT
AL DE

6.2
6.3

OBRAS

APOI O A UNIDADE OE GERENCIAME
NTO
DO PRO GRA MA
AUDITORIA EXTERNA

7

OUTROS GASTOS

7.1

COM ISSÃ O DE FINANCIAMENTO
CUSTOS DE AVAL IAÇA O E
ESTRUTURAÇÃO

7.2

10.192.727
7.200.000
2.680.000
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li - CONCLUSÃO
Conforme demonstrado, entendo que este Parecer atesta o cumprimento do disposto
no inciso 1, do art. 21 da Resolução do Senado Federal n°43/2001, e do§ 1°, do art. 32, da
Lei Complementar nº 101 /2000 , demonstrando a relação custo-benefício e o interesse

econômico e social da operação.

Sobral - CE, 13 de agosto de 2018.

r--~h
Ricardo Santos Teixeira
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

De Acordo

·~e,
1 o Ferreira Gomes
P EFEITO DE SOBRAL
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SEI/MP - 5033268 - Resolução/Recomendações

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - C O FIE X

RESOLUÇÃO Nº 15/0122, de 29 de novembro de 2017.

O Presidente da COFIEX, no uso de suas atribuições conferidas pelo Parágrafo Único do art. 7º
do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017,

RESOLVE,
Autorizar, com a(s) ressalva(s) estipulada(s), a preparação do Programa, nos seguintes termos:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

1. Nome:

2. Mutuário:
3. Garantidor:
4. Entidade Financiadora:
S. Valor do Empréstimo:
6. Valor da Contrapartida:

SOCIOAMBIENTAL DE SOBRAL
Município de Sobral - CE
República Federativa do Brasil
Co1poração Andina de Fomento - CAF
pelo equivalente a até USS 50.000.000,00
no mínimo de US$ 12.500.000,00

Ressalva(s):

a) A contratação da operação de crédito externo e a concessão de garantia da União estão
condicionadas à apresentação, por parte do Mutuário, de pleito ao Ministério da Fazenda para análise
de sua capacidade de pagamento e oferecimento de contragarantia suficiente, em confonnidade com
os critérios estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, além de demonstração do cumprimento dos
requisitos da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal, das Resoluções do Senado e demais
normas aplicáveis à operação de crédito e concessão de garantia da União, visando às autorizações do
Senado Federal e do Mi11istro da Fazenda; e

b) A contrapartida à operação de crédito externo deverá ser assegurada pelo Mutuário.

Jorge Saba Arbache Filho
Secretário-Executivo

Esteves Pedro Colnago Junior

Presidente

Documeµto assinado eletronicamente por .JORGE SABA ARBACBE FJLHO, SecretárioExecutivo da: COFIEX, em 04/12/2017, às 10:02.

r-~

sei) t2r ·Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNJOR, Presidente da
:r~,= " COFIEX, em 04/12/2017, às 16:04.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://seimp.planejamento.gov.br/conferir],

J1t [p!:i:/lsel r, 1p .planejamento.gov. br/sei/controlador.php?acao=docu mento_imprimir_web& acao_ origem'=a rvore_ visualizar&id_ documento= 5796498 . . .
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SENADO FEDERAL
OFÍCIO "S"
Nº 67, DE 2018
Encaminha o Relatório Anual da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel,
referente ao ano de 2017.

AUTORIA: Agência Nacional de Telecomunicações
DOCUMENTOS:
- Texto do ofício
- Relatório

Página da matéria
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SEI/ANATEL - 3194783 - Oficio

9

ANATEL

A gência N a c io n a l de Telecomunicações

SAUS, Quadra 6, Bloco H, 10® Andar, Ala Norte - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70070-940
Telefone: (61) 2312-2656
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n® 53500.0 1 5 48 3 /2 0 1 8-1 8
Im portante: O Acesso Externo do SEI (www .anatel.gov.br/seiusuarioexterno) possibilita o Peticionamento Eletrônico para abrir Processo Novo e
Intercorrente, podendo utilizar a segunda opção para responder este Ofício. Página de Pesquisa Pública do SEI: w w w .anatel.eov:br/seÍpesauisa

Ofício n5 461/2018/SEI/GPR-ANATEL
A Sua Excelência o Senhor
EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA
Senador da República
Senado Federal
Senado Federal, Praça dos Três Poderes, Zona Cívico-Administrativa
CEP: 70165-900 - Brasília/DF
\
/

Assunto: Relatório Anual da Anatel - 2017.

Senhor Senador,

1.

Em nom e do Conselho D iretor da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, te n h o a

satisfação de in fo rm a r a Vossa Excelência que está disponível o Relatório Anual 2017 desta autarquia. O
d ocu m e nto contém , em detalhes, as principais realizações e esforços da Agência para c u m p rir com o
papel institucional previsto na legislação, em benefício da sociedade brasileira.
2.

O

relatório

destaca,

ainda,

os avanços

na

base

de

assinantes

dos

serviços

de

telecom unicações (telefonia fíxa, telefonia móvel, TV por Assinatura e banda larga fíxa), o increm ento na
com petição, a redução no núm ero de reclamações dos consum idores e a im portância da Agenda
Regulatória para garantir previsibilidade ao setor de telecom unicações no Brasil.
3.
digital,

Visando à economia de papel, o Relatório Anual 2017 está disponível apenas em meio
podendo
ser
acessado
pelo
endereço

h ttp ://w w w .a n a te l.gov. b r/P o rta l/verifícaP o cum e n tos/d ocu m e n to .asD?
num eroPublicacao=348421& pub=origin a l& filtro = l& d o c u m e n to P a th = 3 4 8 4 2 1 .p d f.
4.
A Anatel permanece à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento
adicional que se fízer necessário.

Respeitosamente,

sei! a

a»iJn>tun
eletr6nlca

Documento assinado eletronicamente por Juarez Martínho Quadros do Nascimento, Presidente, em
12/09/2018, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília,íom fundamento no art. 23, inciso II, da
Portaria
912/2017 da Anatel.

A autenticidade deste documento pode ser conferida em http://www.anatel.gov.br/autenticidade.
informando o código verificador 3194783 e o código CRC F79300D3.
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MISSÃO
Regular o setor de
telecomunicações para contribuir
com o desenvolvimento do Brasil.

VISÃO
Ser reconhecida como instituição
de excelência que promove
um ambiente favorável para
as comunicações no Brasil, em
benefício da sociedade brasileira.

VALORES
Capacitação institucional.
Segurança regulatória.
Transparência. Participação social.
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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
É a prática da boa regulação por duas
décadas que traz a Anatel até aqui. E é isso
que continuará a levar a Agência adiante,
sejam quais forem os meios que tiver à disposição para fazer o trabalho de regular,
outorgar e fiscalizar os serviços de telecomunicações no Brasil.

tos. Essa perspectiva reúne dois objetivos:
promover a gestão por resultados e promover qualidade de vida no trabalho; por
meio dos quais se busca garantir a existência de servidores qualificados, motivados
e dotados das informações exigidas para a
realização das atividades da Agência.

Os meios de atuação da Anatel são
orientados por um Plano Estratégico, que
reúne 17 objetivos estratégicos, distribuídos
em quatro perspectivas: Financeira, Pessoas
e Conhecimentos, Processos, e Resultados.

A perspectiva de Processos abrange
os objetivos relacionados aos processos
chave da Anatel. Há dez objetivos nesse
grupo: promover a melhora do desempenho da prestação dos serviços de telecomunicações, otimizar a outorga e o licenciamento de estações, aperfeiçoar a
gestão de recursos à prestação do serviço,
aprimorar a regulação econômica e incentivar a inovação no setor, aperfeiçoar as
relações de consumo no setor de telecomunicações, aprimorar e simplificar a regulamentação setorial, aprimorar a transparência e a participação social, desenvolver a
gestão estratégica, intensificar e aprimorar

Na perspectiva Financeira, procura-se
assegurar recursos e fortalecer a gestão
orçamentária. É por meio dessa perspectiva que se pretende garantir o suporte financeiro que permitirá o alcance aos objetivos
da Agência.
Outro aspecto contemplado pelo Plano
Estratégico trata de Pessoas e ConhecimenPágina 8 de 99

8

o uso de Tecnologia da Informação na
regulação, e garantir infraestrutura e
instalações adequadas.
A perspectiva de Resultados, por sua
vez, contempla os objetivos que visam a
entrega dos serviços à sociedade. São eles:
promover a ampliação do acesso e o uso
dos serviços, com qualidade e preços adequados, estimular a competição e a sustentabilidade do setor, promover a satisfação
dos consumidores, e promover a disseminação de dados e informações setoriais.
A reforma legal adotada em 1997 para
o setor de telecomunicações brasileiro foi
solução para as questões presentes até
a década passada, quanto à ordem institucional, econômica e tecnológica. Mas a
disrupção econômica, via transformação
tecnológica, continua impactando as estruturas legais e regulatórias.

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

Em julho de 1998, no momento de transição da exploração dos serviços, nos termos da Lei Geral de Telecomunicações, o
Brasil contava com 28 milhões de acessos
de todos os serviços.
Em dezembro de 2017, esse total alcançou a marca de 323,6 milhões de acessos. Foram 236,4 milhões de celulares; 40,7
milhões de telefones fixos; 28,6 milhões de
acessos em banda larga fixa e 17,9 milhões
de TV por assinatura. Comparando com
2016, ocorreram reduções de 3% no Serviço
Móvel Pessoal, 3% no Serviço Telefônico
Fixo Comutado e 5% no Serviço de Acesso Condicionado. Destaque para o serviço
que continua interessando ao consumidor,
o Serviço de Comunicação Multimídia, que
manteve crescimento de 7%.
Ao final de 2017 os brasileiros contavam com 217,5 milhões de acessos à banda
larga (188,9 milhões móveis e 28,6 milhões
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fixos), com 42% dos domicílios acessando
banda larga fixa. Ao final de 2016, foram
210,3 milhões de acessos à banda larga
(183,7 milhões móveis e 26,6 milhões fixos),
e apenas 39% dos domicílios acessavam a
banda larga fixa.
Em 2017, a adição de usuários à banda larga fixa foi mais significativa para
as velocidades superiores a 12 Mbps
(42% do total). Constam atendidos com
backhaul de fibra ótica 3.452 municípios
(62% do total). Em 2016 foram 3.225
municípios (58% do total).
No acesso à banda larga, merece destaque o grupo chamado de “operadoras
competitivas” de telecomunicações que
ganhou esse nome porque, mesmo formado por empresas menores e novatas, consegue concorrer num mercado dominado
pelas maiores.
Essas operadoras têm mostrado que
juntas podem ter um impacto significativo.
Dados do mercado mostram que as operadoras competitivas responderam por oito
em cada dez novas vendas de banda larga
fixa em 2017.
O País continua o avanço na digitalização da TV aberta e gratuita, iniciado com
o desligamento em 2016 do sinal analógico em Rio Verde/GO e Brasília (Distrito Federal e mais 10 municípios goianos), com
a sequência em 2017, nas regiões de São
Paulo/SP (39 municípios), Goiânia/GO (29
municípios), Recife/PE (14 municípios),
Fortaleza/CE (15 municípios), Salvador/
BA (20 municípios), Rio de Janeiro/RJ (19
municípios), Vitória/ES (sete municípios) e
Belo Horizonte/MG (39 municípios), possiPágina 9 de 99
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bilitando assim a expansão da quarta geração de telefonia móvel na faixa de 700
MHz em mais de três mil municípios.
O cronograma de desligamento do
sinal analógico de TV aberta em todo o País
se estenderá no ano de 2018. Viabilizando,
assim, a entrada em operação do serviço
móvel na faixa de 700 MHz, que contribui
decisivamente para a ampliação do acesso
da população à internet em banda larga.
A preocupação com o consumidor continua no foco da Anatel, via medidas regulatórias que ampliam e asseguram os seus
direitos, além de incentivar as prestadoras
a adotar medidas eficazes para a resolução
de conflitos com seus clientes. Comparando com 2016, as queixas contra as teles
caíram 13% em 2017. A redução é positiva,
mas essas queixas podem e precisam ser
menores. Os consumidores exigem melhor
atendimento. A ação de melhoria da qualidade no atendimento pelas empresas resulta em melhoria dos indicadores. É verdade,
melhorou sim, mas ainda precisa ser percebida por uma boa parte dos clientes.
A rede de monitoramento do espectro operada pela Anatel foi triplicada permitindo dentre outras tarefas, a realização
de atividades de fiscalização relacionadas à
navegação e comunicação aérea. Essa ação
aprimorou o monitoramento do uso das
faixas de frequências de telecomunicações
utilizadas em 25 aeroportos. A ação se expande para os demais aeroportos nacionais.
No plano internacional a Anatel esteve presente nos principais fóruns de
discussões. Participou da Conferência
Mundial de Desenvolvimento das Telecomu-

10 Outubro 2018

nicações, na qual debateu governança da
internet, segurança cibernética, proteção de
dados e defesa dos consumidores. Também
nesse evento foram revistas as Resoluções
e Questões de Estudos que norteiam os trabalhos do Setor de Desenvolvimento da UIT
para os próximos quatro anos.
Após executar em 2017 um orçamento
restritivo, no qual a Agência tinha uma previsão legal de R$ 140 milhões para despesas
e investimentos, e só lhe foi autorizado pelo
Poder Executivo utilizar R$ 98,4 milhões, a
Anatel foi atendida na Lei de Orçamento
Anual sancionada para 2018 no limite solicitado de R$ 205 milhões.
Finalmente, graças a atuação do Tribunal de Contas da União e outras entidades, visando dar efetividade ao disposto
no art. 49, §§ 1º ao 3º, da Lei 9.472/1997,
a Lei Orçamentária Anual para 2018 fixou
dotação prevista no plano plurianual de receitas e despesas da Anatel.
Finalizando, renovo o agradecimento
aos servidores da Agência, que, com seus
conhecimentos e dedicação, tornaram possível superar desafios. Agradeço também
aos meus pares no Conselho Diretor, incansáveis na missão de alcançar o equilíbrio
entre os diversos pontos de vistas das partes
interessadas, de forma a obter as soluções
para o atendimento do interesse público.

Juarez Quadros do Nascimento
Presidente do Conselho Diretor da Anatel

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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PERFIL
INSTITUCIONAL
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é uma entidade integrante
da Administração Pública Federal indireta,
submetida a regime autárquico especial
caracterizado por independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, além de autonomia financeira. É
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

brasileiras, atuando com independência,
imparcialidade, legalidade, impessoalidade
e publicidade.

• expedir e extinguir autorização para
prestação de serviço no regime privado, fiscalizando e aplicando sanções;

Entre as
destacam-se:

• expedir ou reconhecer a certificação
de produtos, observados os padrões e
as normas por ela estabelecidos;

Em 2017, a Anatel completou 20 anos.
Criada por meio da Lei nº 9.472/1997 –
conhecida como Lei Geral de Telecomunicações (LGT) –, foi a primeira agência reguladora a ser instalada no Brasil, em 5 de
novembro de 1997.

• representar o Brasil nos organismos internacionais de telecomunicações, sob
a coordenação do Poder Executivo;

Cabe à Anatel regular, outorgar a
prestação de serviços e fiscalizar o setor de
telecomunicações. A Agência é responsável
por adotar as medidas necessárias para o
atendimento do interesse público e para
o desenvolvimento das telecomunicações
Página 10 de 99
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atribuições

da

Anatel,

• implementar, em sua esfera de
atribuições,
a
política
nacional
de telecomunicações;

• celebrar e gerenciar contratos de
concessão e fiscalizar a prestação do
serviço no regime público, aplicando
sanções e realizando intervenções;
• administrar o espectro de radiofrequências e o uso de órbitas, expedindo
as respectivas normas;

• compor administrativamente conflitos de interesses entre prestadoras de
serviço de telecomunicações;
• reprimir
infrações
dos usuários; e

dos

direitos

• exercer, relativamente às telecomunicações, as competências legais
em matéria de controle, prevenção
e repressão das infrações da ordem
econômica, ressalvadas as pertencentes ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

A Anatel atua com foco no atingimento de
sua missão de regular o setor de telecomunicações para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. As atividades da
Agência são orientadas por meio de um
Plano Estratégico, documento que reúne
as iniciativas a serem executadas no período 2015-2024, como será apresentado nos
próximos capítulos.

ESTRUTURA
As atividades da Agência, como aponta o organograma a seguir, são exercidas
por oito superintendências e um superintendente-executivo, além de oito órgãos
de assessoramento. A Anatel tem sede
em Brasília e representações – gerências
regionais ou unidades operacionais – em
todas as capitais brasileiras. Por meio dessas representações, a Agência realiza as
atividades de fiscalização e mantém contato mais próximo com a sociedade e com as
instituições locais.
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Integrado por cinco brasileiros, escolhidos pelo presidente da República e nomeados após aprovação pelo Senado Federal, o Conselho Diretor da Anatel é o órgão
máximo da Agência.

Conselho Consultivo

Conselho Diretor

Cada conselheiro vota com independência, fundamentando seu voto. As
decisões são tomadas, sempre, por maioria absoluta, por meio de reuniões, sessões
ou circuitos deliberativos (procedimento de
coleta de votos sem a necessidade de reunião presencial).

Ouvidoria

Secretaria do
Conselho Diretor
Auditoria
Comitês

Presidência

As reuniões do Conselho Diretor são
transmitidas pela internet e podem ser
acompanhadas, por qualquer interessado,
também na sala onde são realizadas, em
Brasília/DF. As pautas desses encontros
são divulgadas com antecedência no portal
da Agência na internet, com ementas dos
processos que irão à deliberação do Conselho. As atas e as gravações das reuniões
do colegiado também são disponibilizadas
ao público. Os sorteios das matérias que
serão deliberadas pelos conselheiros ocorrem duas vezes por semana e os resultados
são divulgados no portal da Anatel.

SuperintendenteExecutivo

Assessoria
Internacional

Gabinete
do Presidente

Assessoria de Relações
com os Usuários

Procuradoria

Assessoria Técnica

Corregedoria

Assessoria Parlamentar e
de Comunicação Social

Assessoria de
Relações Institucionais

Superintendência de
Outorga e Recursos
à Prestação

Superintendência
de Controle de
Obrigações

Superintendência
de Relações
com Consumidores

Superintendência
de Administração
e Finanças

Superintendência
de Planejamento
e Regulamentação

Superintendência
de Fiscalização

Superintendência
de Competição

Superintendência
de Gestão Interna
da Informação
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mitidas ao vivo pela internet. Pautas, atas e
gravações das reuniões são divulgadas no
portal da Agência para conhecimento do
público em geral.
Nomeado pelo presidente da República para mandato de dois anos, admitida
uma recondução, o ouvidor tem acesso a
todos os assuntos da Anatel e acompanha
as reuniões do Conselho Diretor da Agência. Cabe a ele produzir, semestralmente ou
quando julgar oportuno, apreciações críticas sobre a atuação da Agência. O ouvidor
atua com independência, não tendo vinculação hierárquica com o Conselho Diretor.

O Conselho Consultivo é o órgão de
participação institucionalizada da sociedade na Agência. O colegiado é composto
por 12 integrantes, representantes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do
Poder Executivo, das entidades de classe
das prestadoras de serviços de telecomunicações, das entidades representativas dos
usuários e das entidades representativas da
sociedade. Seus membros não são remunerados e têm mandato de três anos, vedada a recondução. As reuniões do Conselho
Consultivo também são públicas e trans-

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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DESEMPENHO
DA ANATEL
6.

desenvolver e implementar nova metodologia de aferição de indicadores de velocidade de conexões em banda larga (fixa e móvel);

7.

reavaliar
o
modelo
de telecomunicações;

8.

implementar a gestão das relações de atacado;

acompanhar e controlar a execução das obrigações dos editais e dos projetos de
ampliação da rede de transporte de alta capacidade (backhaul) e expansão do
Serviço Móvel Pessoal (SMP);

9.

evoluir o Modelo de Custos;

10.

aprimorar a gestão dadefesa econômica;

elaborar o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (Pert), com foco em
projetos de expansão e na modernização das redes de transporte e acesso de alta
capacidade;

11.

monitorar as prestadoras em estado de vigilância considerando o
acompanhamento econômico-financeiro;

12.

aprimorar a gestão de tarifas e acompanhamento de preços;

13.

implementar o procedimento de avaliação da qualidade do tratamento dado
pelas prestadoras às reclamações registradas na Anatel;

14.

disseminar conhecimento
públicos específicos;

O Relatório Anual 2017 busca apresentar os esforços da Anatel, ao longo do exercício, para a consecução dos objetivos constantes do Plano Estratégico da Agência.
Devido
à
complexidade
das
ações
previstas,
o
Plano
Estratégico
é desdobrado em planos operacionais. Aprovado por meio da Portaria nº 432/2017, o Plano Operacional da Anatel para o exercício 2017 reúne
35 iniciativas:
1.

2.

3.

reavaliar regime e escopo dos serviços de telecomunicações;

4.

propor novas diretrizes da fiscalização regulatória;

5.

acompanharefiscalizarasaçõespropostasnosTermosdeCompromissodeAjustamentode
Conduta (TACs);

Página 12 de 99
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REGULAMENTAÇÃO
15.

desenvolver projetos de implantação de rede de monitoração do espectro terrestre
(RFEyes e ETMs) e satelital (MSAT) de maneira integrada ao Mosaico;

16.

reavaliar o modelo de gestão de espectro;

17.

reavaliar o modelo de outorga e licenciamento de serviços de telecomunicações;

18.

implantar a gestão de riscosna Anatel;

19.

aprimorar e sistematizar diálogo com stakeholders sobre temas estratégicos da
Agência;

20.

fortalecer a articulação com os órgãos do Sistema Nacional de Defesa dos Consumidores e demais instituições-chave no planejamento e na execução das ações regulatórias da Anatel;

21.

fortalecer a comunicação social da Anatel;

22.

implementar projeto-piloto de teletrabalho;

23.

implementar a gestão estratégica;

24.

elaborar e implementar Plano de Acompanhamento de Processos da Anatel;

25.

adequar os sistemas de TI ao Plano Estratégico;

26.

ampliar a disponibilidade de dados abertos;

27.

implementar o Centro de Altos Estudos de Telecomunicações;

28.

elaborar e implementar programa para reestruturar a gestão da informação;

29.

elaborar estudo quanto a possíveis incentivos aos servidores com ampliação dos
benefícios e formas de reconhecimento;

30.

realizar pesquisa periódica de Qualidade de Vida no Trabalho e propor plano de ação;

31.

dimensionar o pessoal e planejar a força de trabalho;

32.

incentivar o uso de canais digitais pelos consumidores;

33.

ampliar o grau de conformidade com a metodologia de gestão de SIC;

34.

aprimorar o orçamento estratégico; e

35.

aprimorar a gestão da arrecadação.

18

• reavaliação da regulamentação do
Serviço de Acesso Condicionado;

Agenda
regulatória

• elaboração de novo Regimento Interno da Anatel;

No exercício, o Conselho Diretor da
Anatel aprovou a Agenda Regulatória para
o biênio 2017-2018. A definição das iniciativas da Agenda considerou o processo de
gestão estratégica orientada a resultados
implantado na Agência e suportado pelo
Plano Estratégico 2015-2024. As abordagens constantes deste Relatório consideram a versão da Agenda alterada pelo
Conselho Diretor no final de 2017.
A Agenda reúne as 59 ações regulatórias abaixo relacionadas:
• reavaliação do regime e escopo
dos serviços de telecomunicações
(Plano Geral de Outorgas, Termo
de Autorização único e Temas relevantes para alteração da legislação
de telecomunicações) e reavaliação
do regime e escopo dos serviços
de telecomunicações (regulamento
de adaptação);
• reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de infraestrutura entre prestadores de serviços
de telecomunicações;
• reavaliação da regulamentação sobre fiscalização regulatória;

O Anexo I do Relatório apresenta o status, no final de 2017, de cada uma dessas iniciativas.
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• reavaliação do modelo de gestão
de espectro;

• reavaliação
do
modelo
de
gestão da qualidade de serviços
de telecomunicações;

• reavaliação de critérios para isenção
de outorga de serviços e da regulamentação sobre radiação restrita;
• reavaliação do modelo de outorga e licenciamento de serviços
de telecomunicações;
• reavaliação da regulamentação sobre controle de bens reversíveis;
• reavaliação da regulamentação
sobre interconexão;
• reavaliação da regulamentação de
numeração de redes e serviços de
telecomunicações (numeração de
redes, administração da numeração
e numeração de serviços);
• reavaliação da regulamentação sobre a metodologia do fator X;
• reavaliação da regulamentação de
mercados relevantes;
• elaboração da regulamentação sobre homologação das Ofertas de
Referência de Produtos de Atacado.
• reavaliação da regulamentação sobre certificação e homologação de
produtos para telecomunicações
(revogação de atos normativos e
revisão do modelo de certificação);
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• reavaliação
da
regulamentação
sobre
exposição
humana a campos eletromagnéticos
de radiofrequência;
• reavaliação do modelo de tratamento
das
prestadoras
de
pequeno porte;
• elaboração de regulamentação sobre processo eletrônico na Anatel;
• reavaliação do normativo sobre certificação e homologação de transceptores ponto-a-ponto;
• elaboração de regulamentação
sobre arrecadação de receitas
tributárias da Anatel;
• elaboração de regulamentação sobre restituição e compensação de
receitas administradas pela Anatel;
• reavaliação da metodologia de
precificação de direitos de uso
de radiofrequência;
• análise dos modelos de comercialização da banda larga fixa –
franquia de dados;

• reavaliação da regulamentação sobre preço público a ser cobrado pelo
Direito de Exploração de Satélite;
• simplificação da regulamentação de
serviços de telecomunicações;
• reavaliação da regulamentação
sobre Conselhos de Usuários de
serviços de telecomunicações;
• reavaliação
da
regulamentação
sobre
aplicação
de
sanções administrativas;
• reavaliação da regulamentação
visando diminuir barreiras regulatórias à expansão das aplicações
de internet das coisas e comunicações máquina-a-máquina;
• disponibilização de espectro de radiofrequências para a prestação de
serviços de telecomunicações;

setoriais dos diversos
de telecomunicações;

serviços

• reavaliação da regulamentação
relacionada a serviços públicos
de emergência;
• reavaliação da regulamentação sobre metodologia de estimativa do
Custo Médio Ponderado de Capital;
• destinação de RF - faixas para
o Sarc;
• destinação de
148-174 MHz;

RF

-

faixa

• destinação de RF - faixas relativas
ao Serviço de Radioamador;
• destinação de RF - Regulamentação da Banda S;
• destinação de RF - faixas relativas
ao Serviço de Radiolocalização;

• proposta de atualização da regulamentação sobre controle das zonas
de proteção das áreas adjacentes às
estações de telecomunicações sob
responsabilidade da Anatel;

• revisão anual de áreas locais do
Serviço Telefônico Fixo Comutado;

• regulamentação
do
Assisted Access (LAA);

• revisão das áreas de tarifação do
Serviço Telefônico Fixo Comutado;

• revogação
sem vigência;

• reavaliação
ção sobre

• regulamentação para utilização do
espectro ocioso (White Spaces)
de forma dinâmica nas faixas de
VHF e UHF;
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• atualização
das
atribuições
dos
serviços
de
radiocomunicação
no
Brasil,
conforme
conferências mundiais;
• revisão da Resolução nº 537/2010 Faixa de 3,5 GHz;
• regulamentação das faixas de 14271518 MHz (Banda L) – IMT e de
2300-2400 MHz;
• reavaliação da regulamentação de
uso de faixas para radioenlaces;
• instituição do Centro de Altos Estudos de Telecomunicações da Anatel;

• destinação de RF - faixas exclusivas
para o FSS na banda Ka;

• destinação de RF - faixas relativas a
Serviços Científicos;

de

485

de

• reavaliação da regulamentação sobre transferência de outorgas, transferência de controle e de apuração
de controle e de transferência de
controle em empresas prestadoras
de serviços de telecomunicações;

• regulamento de Processo Administrativo Fiscal referente a créditos
tributários no âmbito da Anatel;

20

• reavaliação da regulamentação sobre direito dos consumidores de
serviços de telecomunicações;

Quarta-feira

• reavaliação da regulamentação
técnica dos serviços de radiodifusão
(AM, FM e TV);
Licensed

• análise
sobre
regulamentação de segurança das redes
de telecomunicações.
• avaliação sobre liberdade tarifária
no Serviço Telefônico Fixo Comutado, modalidades Local e Longa Distância Nacional, agregando
análise sobre revisão da granularidade das Áreas Locais deste serviço
(áreas locais e liberdade LDN e
liberdade local)
• reavaliação da regulamentação sobre uso de Femtocélulas; e
• reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de postes
entre distribuidoras de energia
elétrica e prestadoras de serviços
de telecomunicações.
O Anexo II do Relatório apresenta o escopo de cada uma dessas iniciativas, bem como o grau de realização
alcançado no final do exercício 2017.
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AMPLIAÇÃO DO ACESSO
Contratos de concessão
Os contratos de concessão da telefonia
fixa, prorrogados em 2005 por mais vinte
anos – até 2025 –, preveem a possiblidade
de revisão quinquenal para estabelecimento de novos condicionantes e metas para a
universalização e a qualidade do serviço.
Com base nessa previsão contratual, a
Anatel aprovou, por meio da Resolução nº
678/2017, alterações nos contratos de concessão dos serviços de telefonia fixa Local,
de Longa Distância Nacional e de Longa
Distância Internacional para o período de
2016 a 2020. Essas mudanças foram precedidas de amplo debate com a sociedade,
por meio de consultas e audiências públicas.
Convocadas para a assinatura dos novos contratos de concessão, todas as concessionárias – Oi, Embratel, Sercomtel,
CTBC e Telefônica – se recusaram a assiná-los, por não concordarem com a cláusula que trata das desonerações das metas
de universalização.
Cabe destacar que a revisão dos contratos de concessão teve como premissas a
preservação do equilíbrio econômico-financeiro, a simplificação dos termos contratuais e a estabilidade regulatória.
Entre as principais mudanças aprovadas pela Agência em 2017 estavam a ampliação da possibilidade de uso do ônus
contratual para reestruturar o plano básico,
a retirada do fator de amortecimento dos
Página 15 de 99
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critérios para reajuste de tarifas e a eliminação do seguro-garantia e do seguro de lucros cessantes, além da previsão contratual
de adaptação do contrato ao regime privado, nos termos da proposta do novo Plano
Geral de Outorgas.
Paralelamente ao processo de revisão
quinquenal dos contratos de concessão e do
Plano Geral de Metas para a Universalização
(PGMU), desde 2015 têm sido discutidas as
perspectivas de reavaliação das concessões
de telefonia fixa no País. Para tanto, o então
Ministério das Comunicações criou um grupo de trabalho, que contou com a participação da Anatel, para realizar estudos sobre
esse tema. Os trabalhos deste grupo foram
encerrados em 2016, com a publicação de
relatório específico em que foram avaliados
alguns possíveis cenários de evolução setorial para as concessões da telefonia fixa.

PGMU
Parte integrante dos contratos de concessão da telefonia fixa, o Plano Geral de
Metas para a Universalização também passa
por revisões quinquenais. De modo a acompanhar a evolução dos serviços de telecomunicações e os novos anseios da sociedade,
a Anatel apresentou ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) proposta de novo Plano, a ser implementado no período de 2016 a 2020.
A proposta de PGMU IV altera as metas
de instalação de linhas individuais e de telefones públicos, além de eliminar a alocação
de recursos públicos em novas obrigações
relacionadas à prestação da telefonia fixa,
serviço que – embora objeto de concessão
– já não possui as mesmas condições de

10 Outubro 2018

essencialidade e de atratividade de que
dispunha há alguns anos. Cabe esclarecer que as obrigações atuais continuam a
demandar recursos.
A elaboração dessa nova versão do
PGMU considerou estudo conjunto desenvolvido pela Anatel e o MCTIC, que indicou a
perda de interesse da sociedade pela telefonia fixa e a necessidade de investimento em
banda larga.
A proposta da Anatel buscou garantir o
equilíbrio do contrato de concessão e manteve o saldo a ser destinado em obrigações
futuras de investimento. A Análise de Impacto Regulatório do Plano concluiu pela existência de saldos de universalização referentes a desonerações do PGMU III, posto de
serviço multifacilidades e backhaul.
Embora a proposta de novo PGMU
tenha sido aprovada pelo Conselho Diretor em dezembro de 2016, o MCTIC decidiu,
em julho de 2017, aguardar a aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 79/2016. Posteriormente, entretanto, em outubro de
2017, o Ministério solicitou que, independentemente da aprovação do Projeto de Lei,
a Agência elaborasse e encaminhasse ao
MCTIC um plano para a aplicação dos saldos
do PGMU, convergente com os esforços para
a expansão da infraestrutura de banda larga previstos pelo Decreto nº 8.776/2016, que
instituiu o Programa Brasil Inteligente, e pela
Portaria MC nº 1.455/2016.
No final do exercício, estavam em desenvolvimento na Agência os procedimentos
para avaliação dos diferentes saldos relativos às concessões de telefonia fixa – decorrentes de PGMUs anteriores e/ou da minuta

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

de novo PGMU aprovada pelo Conselho Diretor. Adicionalmente, estavam em estudo
formas de aplicação desses saldos advindos
da concessão. Quando forem concluídos, os
estudos serão encaminhados ao MCTIC.

Banda larga
Infraestrutura
O fortalecimento da infraestrutura física
das redes de telecomunicações – fundamental para a ampliação do acesso aos serviços
de banda larga – vem ganhando cada vez
mais destaque nas discussões do planejamento do setor para os próximos anos.
Nesse sentido, a Anatel elaborou, em 2017,
proposta de um Plano Estrutural de Redes
de Telecomunicações (Pert), planejamento
regulatório da Agência para a ampliação do
acesso à banda larga no Brasil.
A proposta de Plano, que aguarda
aprovação do Conselho Diretor da Agência
para submissão à consulta pública, fornece
um diagnóstico da infraestrutura de telecomunicações do País e elenca as principais
lacunas do atendimento da banda larga,
da existência de infraestrutura de rede de
transporte e de acesso e da prestação do
serviço de telefonia móvel. O Plano aborda, também, expectativas relativas ao futuro da demanda por serviços de banda larga, as perspectivas para a tecnologia 5G
no serviço móvel e propostas de projetos
que visam preencher as lacunas identificadas para ampliar o acesso aos serviços de
telecomunicações e aumentar a qualidade
dos serviços.
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Além disso, a proposta do Pert identifica,
mesmo que preliminarmente, possíveis fontes
de financiamento e instrumentos existentes
para a realização de projetos com foco na expansão do acesso à banda larga. Com isso, o
Plano funcionará como uma importante fonte
de subsídios para que o MCTIC possa elaborar políticas públicas focadas em áreas com
baixo ou nenhum atendimento por serviços de
telecomunicações.
O Plano também apresenta um resumo do
estudo realizado pela Anatel em parceria com
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) sobre o mercado potencial de banda
larga brasileiro. Neste estudo, a Anatel estimou
o mercado potencial de banda larga no Brasil, usando como medida de dimensionamento
4.000
o acesso à internet por meio da banda larga
3.500
fixa residencial.

As informações já disponibilizadas na lista de dados do backhaul foram obtidas junto
a empresas e associações de prestadoras de
serviços de telecomunicações que fornecem
acesso de banda larga. A participação dos
provedores regionais nesse levantamento é
fundamental para identificar quais municípios
já são atendidos, de maneira a evitar financiamento público desnecessário.

A lista de dados do backhaul está sendo
utilizada para que a Anatel mantenha um diagnóstico atualizado da infraestrutura de telecomunicações brasileira, de modo a subsidiar a construção de novas políticas públicas e
permitir que os agentes interessados (governos, empresas e cidadãos) possam ter acesso
às informações em formato aberto e, assim,
fomentar a participação de todos os players
do mercado.
Página 16 de 99
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backhaul

No final de 2017, 62% dos municípios brasileiros eram atendidos por backhaul com fibra óptica. Entre 2015 e 2017, o número de
municípios atendidos aumentou 13,7 pontos
percentuais, como aponta o gráfico abaixo.
backhaul
70,00%
60,00%

3.000
2.500
No início do segundo trimestre de 2017,
a Anatel abriu um canal de comunicação com
os prestadores de banda larga fixa, pelo e-mail
pruv@anatel.gov.br, para receber informações
500
sobre o status atual de atendimento dos municípios brasileiros com fibra óptica. A ideia é coletar dados que permitam a realização de
um mapeamento dos municípios que possuem
infraestrutura de transporte de alta capacidade
para a prestação de serviços de telecomunicações (backhaul).

Quarta-feira

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
2015

2016

2017

No final do exercício, três Unidades da
Federação (Distrito Federal, Rio de Janeiro e
Santa Catarina) estavam 100% fibradas e o Estado com menor cobertura era o Piauí, onde
187 municípios – o equivalente a 16,5% – não
estavam atendidos. A tabela ao lado apresenta o número de municípios fibrados em cada
Unidade da Federação.

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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Em junho, a Agência aprovou importantes
mudanças que beneficiaram os provedores regionais de banda larga. Por meio
da Resolução nº 680/2017, foram implementadas medidas para facilitar que provedores regionais passassem a oferecer
serviços de telecomunicações a usuários
que muitas vezes não eram atendidos por
outras prestadoras.

Provedores regionais
Nos últimos anos, tem havido considerável aumento da demanda por serviços de
telecomunicações que dão acesso à
internet banda larga, como é o caso do
Serviço Móvel Pessoal (SMP, a telefonia e a
banda larga móvel) e do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM, a banda larga fixa).
Como esses serviços são prestados
em regime privado – que não possui metas de universalização –, sua massificação
tem sido estimulada de forma indireta. No
caso do SMP, por exemplo, a massificação
é estimulada por meio de compromissos
de abrangência estabelecidos pela Agência
como contrapartida nas licitações para autorização de uso das radiofrequências.
Apesar desse esforço da Anatel, a massificação feita de tal forma ainda é limitada.
Em função disso, principalmente em relação
à massificação do SCM acaba-se por conferir maior importância aos provedores regionais, cuja atuação tem se intensificado
em pequenos municípios.


Ao final de 2017, o Brasil contava com
8,6 mil empresas autorizadas a prestar

o Serviço de Comunicação Multimídia.
Os provedores regionais eram os principais responsáveis pelo atendimento de
backhaul com fibra óptica em mais de 600
municípios, sendo que em 312 deles as
grandes operadoras não estavam presentes.
Para viabilizar os objetivos das políticas públicas setoriais, especialmente os
relacionados à ampliação do acesso à banda larga, essa parcela de empreendedores
precisa de tratamento diferenciado, compatível com seu porte.

A Resolução permitiu que prestadores do Serviço de Comunicação Multimídia
(SCM) com até cinco mil acessos e que utilizavam apenas equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita e/ou meios
confinados, fossem dispensados de autorização para a prestação do serviço.
Com as novas regras, passaram a existir duas formas de prestar o serviço de banda larga fixa:
1.

Pela sua característica mais peculiar,
que é a capilaridade, os provedores regionais
têm a possibilidade de ofertar serviços em
última milha, o que, em muitos municípios
e localidades, não é de interesse imediato
das prestadoras de grande porte. Nesse
sentido, esses prestadores têm condições
de, em áreas pouco atendidas, ser instrumento de massificação, e, em regiões atendidas, ampliar a competição.
Diante desse quadro, a Anatel entendeu necessária
a adoção de medidas regu
latórias que simplifiquem a prestação dos
serviços pelos provedores regionais.

empresas dispensadas de autorização: prestadores que possuem menos de cinco mil usuários e utilizam acessos cabeados
ou por radiação restrita; para prestar o serviço, precisam apenas realizar uma comunicação prévia à
Anatel e atualizar anualmente as informações cadastradas para fins de
acompanhamento; e

2.

empresas autorizadas: prestadores
que utilizam radiofrequências licenciadas (que não se enquadram
como radiação restrita) ou aqueles que, com qualquer número de
usuários, obtenham outorga da
Anatel, obrigatória para prestadores com mais de cinco mil acessos
em serviço.

Além disso, passou a ser dispensado
o licenciamento de todas as estações de
telecomunicações das redes de suporte à
prestação de serviços de telecomunicações
de interesse coletivo ou restrito que utilizarem exclusivamente equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita e/ou
meios confinados, independente do serviço
e da quantidade de usuários.
A dispensa de autorização não impede
as prestadoras de SCM de se beneficiarem
de importantes recursos de competição no
setor, como a utilização da infraestrutura
das concessionárias de energia elétrica e o
acesso ao Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado (SNOA).
A prestadora que fizer uso da dispensa
deverá comunicar previamente à Agência o
início de suas atividades, por meio do Sistema Mosaico. Além disso, deverá atualizar

Entenda melhor
O Sistema de Negociações das Ofertas de Atacado (SNOA) é uma plataforma de
uso obrigatório para a comercialização dos produtos de atacado entre as prestadoras
detentoras de Poder de Mercado Significativo (PMS).
Na plataforma, são apresentadas Ofertas de Referência, aprovadas pela Anatel, de
equipamentos que compõem a infraestrutura de suporte aos serviços de telecomunicações.
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seus dados cadastrais anualmente (até o
dia 31 de janeiro) e atender às condições,
aos requisitos e aos deveres estabelecidos
na legislação e na regulamentação. Caso
seja atingido o limite de cinco mil acessos,
a prestadora terá 60 dias para providenciar a outorga para exploração do serviço.

O uso exclusivo de equipamentos de
radiocomunicação de radiação restrita e/
ou meios confinados também dispensa
as prestadoras de autorização para a exploração do Serviço Limitado Privado (SLP).
A tabela a seguir resume as principais mudanças decorrentes da edição da
Resolução nº 680/2017:
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• acelerar
o
desenvolvimento
econômico e social;

Com foco nos provedores regionais,
em 2017 a Anatel criou em seu portal na internet uma página dedicada a esse público.
Neste espaço, foi disponibilizada a cartilha
Como ser provedor de internet, que busca
capacitar os interessados, além de uma série
de informações sobre o Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado (SNOA) e os
passos para o credenciamento nesse sistema, que permite acesso a ofertas de acordo
com preços homologados pela Anatel.
A Agência tem buscado atender, progressivamente, as reinvindicações dos provedores regionais, que já respondem por
cerca de 15% do mercado de banda larga
fixa. A redução do valor cobrado pela outorga, a licitação de sobras de radiofrequências ocorrida em 2015 e a simplificação do
processo de autorização implementada em
2016 são resultados desse esforço.
Em decorrência da simplificação de
outorga, tem sido registrado incremento
significativo da quantidade de novos provedores de banda larga. Observou-se aumento de uma média de 159 novas empresas
por mês no primeiro semestre de 2017 para
298 novas empresas por mês no segundo
semestre de 2017, como indica o gráfico ao
lado, que mostra também a média mensal
de novas prestadoras em 2016.
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• promover a inclusão digital;
• promover a geração de emprego
e renda;
• aumentar a autonomia tecnológica
e a competitividade brasileira; e
• promover a aproximação entre a
Agência e os pequenos prestadores,
funcionando como melhor meio de
troca de informações e experiências.

Em 2017, a Agência elaborou proposta
para a criação do Comitê das Prestadoras
de Pequeno Porte (CPPP), visando, entre
outras finalidades:
• auxiliar as diversas áreas da Anatel
na condução de uma política de
simplificação regulatória para os
pequenos prestadores;
• estabelecer ações que permitam
massificar o acesso a serviços de
conexão à internet em banda larga com auxílio desses prestadores;

A proposta de Regimento Interno para
o Comitê das Prestadoras de Pequeno
Porte foi submetida à consulta pública no
final de 2017.

TV Digital
Teve prosseguimento, em 2017, o processo de encerramento das transmissões
analógicas da TV aberta no Brasil. Esse esforço é coordenado pelo Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired),
integrado por representantes da Anatel, do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (MCTIC), dos radiodifusores e das empresas de telecomunicações
que adquiriram, na licitação realizada pela
Agência em 2014, o direito de uso de radiofrequências na subfaixa de 700 MHz
(CTBC/Algar, Claro/Embratel/Net, Tim e
Telefônica/Vivo).

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

Entre as atribuições do Grupo estão as de
acompanhar, disciplinar e fiscalizar o trabalho da Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de
Canais de TV e RTV (EAD). A Entidade é
responsável por operacionalizar e divulgar o processo de desligamento das transmissões analógicas, distribuir conversores e
antenas para os beneficiários de programas
sociais do Governo Federal e mitigar eventuais interferências provenientes da telefonia móvel e da internet 4G.

700 MHz
A faixa de 700 MHz, além de aumentar o total de frequências disponíveis para
a banda larga móvel, apresenta vantagens
na propagação do sinal, uma vez que consegue uma maior penetração em ambientes fechados, o que melhora a experiência
dos usuários dentro de suas residências.
Para perceber esses avanços, o usuário
deve utilizar aparelhos compatíveis com
a tecnologia.
A TV Digital, por sua vez, possui maior
capacidade de transporte de informações,
garantindo melhor qualidade de som e de
imagem às transmissões e suporte à interatividade. Com o fim das transmissões
analógicas, a faixa de 700 MHz – em que
operam canais de TV analógicos – será utilizada para ampliar a disponibilidade dos
serviços de telefonia móvel e de internet de
quarta geração (4G).
O fim das transmissões analógicas de
TV beneficiará, também, o setor de rádio,
uma vez que a liberação dos canais 5 e 6
de televisão permitirá mais espaço para a
migração das rádios AM para FM.
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O aquecimento da indústria de equipamentos de radiodifusão e telecomunicações
é outro resultado positivo dos esforços relacionados à liberação do espectro de 700
MHz, já que a EAD deverá distribuir para
famílias carentes, gratuitamente, cerca de
13 milhões de kits com antena e conversor.
A simultaneidade da digitalização da
transmissão da TV e da liberação da faixa
de 700 MHz colocou o Brasil na vanguarda nesse tipo de procedimento. Para que
o desligamento das transmissões analógicas ocorra, é preciso que estejam aptos à
recepção da televisão digital terrestre pelo
menos 93% dos domicílios do município
que acessem o serviço livre, aberto e gratuito por transmissão terrestre. Esse indicador é aferido por instituto de pesquisa contratada pela EAD.
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po Grande/MS, Cuiabá/MT, Fortaleza/CE,
Goiânia/GO, João Pessoa/PB, Macapá/AP,
Maceió/AL, Manaus/AM, Natal/RN, Palmas/
TO, Porto Velho/RO, Recife/PE, Rio Branco/
AC, Salvador/BA, São Luís/MA, Teresina/PI
e Vitória/ES – e mais 3,6 mil municípios distribuídos conforme o gráfico abaixo.

z

No exercício, 295 cidades passaram
pelo desligamento das transmissões
analógicas, o que resultou em mais de 66
milhões de brasileiros recebendo o sinal de
televisão de forma exclusivamente digital,
por meio de 506 canais.
De modo a garantir a convivência
harmônica entre os serviços de televisão
e de telefonia móvel, são realizados estudos de viabilidade técnica – aprovados
pelo Gired – para evitar interferências entre
os serviços.
Até o final de 2017, o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV havia
aprovado a viabilidade para a entrada em
operação da banda larga móvel na faixa de
700 MHz em 21 capitais – Aracaju/SE,
Belém/PA, Boa Vista/RR, Brasília/DF, CamPágina 20 de 99
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O mapa a seguir ilustra a situação da
faixa de 700 MHz no País, indicando os
municípios onde, ao final de 2017, a faixa
já estava liberada e os municípios que já
possuíam o LTE (Long Term Evolution, a
telefonia móvel de quarta geração) ativado
nessa faixa.

*Os municípios em branco ainda não têm a faixa700MHz liberada

Os municípios onde a viabilidade da
operação do 4G é aprovada pelo Gired entram no período de mitigação preventiva de
interferências, durante o qual a população é
informada sobre como agir em caso de interferência do sinal da banda larga móvel
na TV aberta. Como a telefonia móvel na
faixa de 700 MHz está muito próxima das
Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

frequências usadas pela TV aberta, isso
pode causar interferência na recepção do
sinal de televisão, como congelamentos de
imagem e estalos no som.
Até dezembro de 2017, não havia sido
confirmada nenhuma interferência da banda larga móvel na faixa de 700 MHz na
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A exemplo do que aconteceu em
Brasília, em alguns casos o Gired optou por
flexibilizar os prazos para desligamento.

TV aberta nos municípios
onde já ocorre a convivência dos serviços. O período de mitigação dura, em
média, 30 dias, mas pode
variar de acordo com as
especificidades
técnicas
de cada localidade.

Em Goiânia e municípios próximos, por
exemplo, a data prevista para o desligamento era 31 de maio. Como, no entanto, a
pesquisa realizada uma semana antes apontou que 88% dos domicílios estavam aptos
ao recebimento da TV digital, as emissoras
tiveram prazo até 21 de junho para o desligamento. O estabelecimento desse prazo
de transição considerou projeções do Ibope
sobre o ritmo de digitalização na região. Na
pesquisa realizada um mês após o desligamento, constatou-se o acerto da medida,
tendo sido alcançado o percentual de 92%.

Desligamento
das transmissões
analógicas
No exercício, as transmissões analógicas foram
encerradas em 11 regiões,
conforme detalhado na
tabela a seguir. Famílias
inscritas nos programas
sociais do Governo Federal receberam kits com
conversor e antena. Em
2017, foram distribuídos
6,9 milhões de kits; considerando todas as regiões
que passaram pelo desligamento analógico – e
aquelas onde o processo de distribuição foi iniciado –, 7,5 milhões de
kits já foram entregues
aos beneficiários.

Embora previsto para 2017, o encerramento das transmissões analógicas nas
regiões de Sobral/CE, Juazeiro do Norte/
CE, Franca/SP e Ribeirão Preto/SP foi adiado devido ao não atingimento do índice
necessário. No caso de Franca e Ribeirão
Preto, o adiamento foi para o mês de janeiro de 2018; Sobral e de Juazeiro do Norte,
tiveram o desligamento postergado para
agosto de 2018.
Em 2016, as transmissões analógicas de
TV haviam sido encerradas em Rio Verde,
município-piloto do processo de desligamento, e no Distrito Federal e Entorno.
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Banda larga nas escolas
Escolas urbanas
No final de 2017, o Brasil contava com
63,3 mil instituições de ensino públicas urbanas conectadas à internet como resultado do Programa Banda Larga nas Escolas, criado em 2008, quando a Anatel e as
operadoras CTBC/Algar, Oi, Sercomtel e
Telefônica/Vivo assinaram aditivos aos termos de autorização para a prestação do
Serviço de Comunicação Multimídia.
De acordo com os aditivos, as prestadoras deveriam atender, até 2010, todas as
escolas públicas urbanas cadastradas no
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), portanto, todas as escolas urbanas municipais, estaduais e federais. O serviço deverá ser mantido, de forma gratuita, até
dezembro de 2025.
Entre 2016 e 2017, o número de escolas conectadas diminuiu 1,2%, resultado
da queda significativa (-11,2%) da quantidade de instituições atendidas no Estado
de São Paulo, que possui plano próprio
para fornecimento de banda larga às escolas. Desconsiderando-se São Paulo, a
abrangência do plano, no período, registrou
crescimento de 17,9%.



Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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A tabela abaixo mostra como evoluiu o número de escolas conectadas por Unidade da
Federação e, também, a velocidade média registrada no final do exercício. O requisito mínimo,
cabe destacar, é velocidade de 2 Mbps para download

Os dados sobre escolas atendidas e velocidade de conexão são declarados pelas
prestadoras e fiscalizados pela Anatel. Caso
se constate inconsistências, as prestadoras
são notificadas a regularizar os atendimentos e/ou informações, além de ficarem sujeitas a sanções. A Anatel disponibiliza em
seu portal na internet informações sobre o
acompanhamento do plano.

Escolas rurais
Em 2012, quando realizou a licitação
de 4G, a Anatel estabeleceu obrigações de
atendimento gratuito, com internet, a esPágina 22 de 99

36

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

colas públicas rurais registradas no cadastro do Inep. Além da localização – até 30
quilômetros do limite da localidade sede
do município –, para ser elegíveis as escolas
precisavam dispor de energia elétrica e de
recursos de informática, fundamentais para
a conexão de dados.
Inicialmente, a oferta de conexão de
dados deveria possibilitar, no mínimo, conexões com taxa de transmissão de 256 kbps
de download, 128 kbps de upload e franquia
mensal de 250 MB. No final de 2017, em
atenção às disposições do Edital de Licitação, as escolas públicas rurais passaram
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a contar com velocidades de, no mínimo, 1 Mbps de download, 256 kbps de upload e franquia
mensal de 500 MB.
Até o final do exercício, 29,0 mil escolas rurais eram atendidas – aumento de 11,4% em
relação a 2016 –, beneficiando 3,5 milhões de estudantes, como detalhado na tabela abaixo,

.

De acordo com levantamento da
Anatel, há, ainda, 2,5 mil escolas públicas
rurais não atendidas por pendências das
prestadoras e 5,6 mil escolas não atendidas
por pendências das próprias instituições
de ensino.

ESPECTRO
Outorga
Em 2017, foram emitidas mais de duas
mil outorgas pelo Sistema Mosaico, sendo
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1,5 mil referentes à banda larga fixa, 530 ao
Serviço Limitado Privado, 62 à telefonia fixa
e 20 à TV por Assinatura.
Em uso na Anatel desde 2016, o Mosaico trouxe mais transparência sobre os
requisitos necessários para a obtenção da
outorga e sobre o andamento do processo,
permitindo o acompanhamento em tempo
real pela internet. Além disso, por trabalhar
apenas com documentação eletrônica, resultou em ganhos de economicidade e praticidade aos interessados, com benefícios
para prestadoras e consumidores.
Como o Mosaico só permite submeter
um pedido de outorga se a documentação
estiver completa, a adoção do sistema per-
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mitiu diminuição do retrabalho, reduzindo significativamente o prazo para a conclusão dos processos, como detalhado na tabela abaixo, que apresenta o percentual de ganho de eficiência
em relação aos processos de outorga realizados antes do Mosaico.

Sistemas analógicos
Em fevereiro, a Anatel decidiu que os
órgãos de segurança pública e os serviços
de emergência municipais que operam na
faixa de 148 MHz a 174 MHz poderão manter o uso de sistemas analógicos em suas
comunicações até o fim da vigência de suas
autorizações, sendo permitida ainda uma
prorrogação para autorizações de radiofrequências a estações licenciadas até 2022
(novas ou já existentes). Como resultado,
até 2042 poderão existir sistemas analógicos operando nessas faixas.
Originalmente, os sistemas analógicos
deveriam ter sido desligados em 2012, mas
uma decisão da Agência – em atendimento a solicitações da Polícia Militar de Minas
Gerais e do Serviço de Atendimento Móvel
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de Urgência (Samu) de Santa Catarina –
ampliou o prazo de uso desses sistemas, a
fim de evitar a descontinuidade dos serviços,
dada a inviabilidade de serem substituídos,
no curto prazo, por sistemas digitais.
Além disso, a Anatel decidiu criar canais preferenciais de telecomunicações
para aplicações ferroviárias, compartilhados com empresas de saneamento, energia e gás, haja vista a importância do setor
de infraestrutura para o desenvolvimento
do País.

Quarta-feira

operação de estações de redes de satélite
do Serviço Fixo por Satélite. Com isso, a
Anatel buscou viabilizar o uso contíguo de
500 MHz, tanto no enlace de subida quanto
de descida, por essas redes. Em outras palavras, a Agência reservou parte da faixa para
a prestação de serviços exclusivamente via
satélite, entre os quais o provimento de
acesso à internet.

de Radiodifusão e Correlatos (SARC), de
Repetição de Televisão (RpTV) e de Televisão em Circuito Fechado com Utilização
de Radioenlace (CFTV), com reflexos nas
condições de uso de faixas para o Serviço
Limitado Móvel Aeronáutico (SLMA),
para o Serviço Limitado Privado (SLP)
e para o Serviço Móvel Pessoal (SMP, a
telefonia móvel).

A alteração é importante devido à crescente demanda por aplicações por satélite
que exigem grande largura de banda e
envolvem grande número de estações de
usuários, distribuídas por todo o País. Visto que a faixa em questão possui atribuição
compartilhada entre o Serviço Fixo por
Satélite e o Serviço Fixo – aquele prestado
com a utilização apenas de estações fixas,
como, por exemplo, os radio-enlaces entre
estações de vários serviços –, tal cenário
incorreria em grande potencial de interferência em que a coordenação é quase impraticável, motivo pelo qual se optou pela
mudança nas regras então vigentes.

O projeto de regulamentação buscou
atender à necessidade do setor por destinação de faixas adicionais para a prestação
do serviço, consequência do aumento contínuo de transmissões ao vivo.

É importante destacar que a evolução
dos serviços prestados via satélite, especialmente com o uso da banda Ka para a
banda larga, torna essa tecnologia uma alternativa viável de acesso à internet, especialmente em países de grande extensão
territorial, como o Brasil.

SARC

Banda Ka
Em abril, foi publicada a Resolução nº
676/2017, que limitou o uso das faixas de
radiofrequências de 18,1 a 18,6 GHz e de 27,9
a 28,4 GHz (parte
da chamada Banda Ka) à


495

Por meio da Resolução nº 688/2017, a
Anatel atualizou a regulamentação que trata da destinação e das condições de uso de
radiofrequências para os Serviços Auxiliar

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

A Resolução não apenas ampliou a
quantidade de espectro disponível para a
prestação do SARC, mas também proporcionou a liberação da faixa de 2.300 a 2.400
MHz para o SMP, dando o primeiro passo
para o uso dessa faixa para aplicações 4G.

Renovações de
radiofrequências
No primeiro trimestre de 2017, ao aprovar consulta pública sobre o Regulamento
de Cobrança de Preço Público pelo Direito
de Uso de Radiofrequência (PPDUR), o
Conselho Diretor decidiu submeter à análise
da sociedade uma inovação: a inclusão de
obrigações de cobertura nas renovações de
uso de faixas de radiofrequências.
Costumeiramente, a Anatel aplica
obrigações de cobertura apenas nos primeiros 15 anos de uso das faixas, que podem
ser renovadas por mais 15 anos. Com a mudança proposta pela Agência, permite-se
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que parte do valor das prorrogações seja
utilizado pelas prestadoras de telefonia
móvel em projetos indicados pela Anatel,
em linha com as políticas públicas do setor
e as necessidades mapeadas nos planos
estruturais de redes de telecomunicações,
tais como o aumento da cobertura de
sistemas móveis.
A proposta prevê que as empresas
apresentem à Anatel projetos de investimentos nos municípios cobertos pelas
subfaixas de radiofrequência a serem renovadas. Durante a análise da Agência e a
negociação com a empresa, o plano de investimentos poderá ser modificado. Caso
a prestadora não cumpra as metas estabelecidas, estará sujeita a punições, incluindo a perda da autorização do uso da faixa
de radiofrequências.
A consulta para revisão do PPDUR também prevê nova metodologia de cálculo do
valor cobrado das empresas de telecomunicações para o uso de radiofrequências. No
cálculo atual, são utilizados critérios que
consideram a frequência utilizada, a área
geográfica e o tempo de uso. A proposta submetida às contribuições da sociedade incluiu aspectos como a atratividade
da radiofrequência e os custos de gestão
do espectro.
Em 2018, nova versão da proposta –
que contempla as contribuições recebidas
por meio de consulta pública e as considerações da Procuradoria Federal Especializada da Anatel – será submetida ao Conselho
Diretor para aprovação final.
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Regulamento de
numeração

impactos positivos para a prestação dos
serviços que dependem de recursos de
numeração e, consequentemente, para os
usuários finais desses serviços.

A proposta de Regulamento Geral de
Numeração – submetida à consulta pública
em 2017 – faz parte do projeto de reavaliação da regulamentação de numeração de
redes e serviços de telecomunicações.

No final de 2017, as contribuições recebidas na consulta pública estavam em
análise pela área técnica responsável
pelo projeto.

A gestão eficiente dos recursos de numeração é importante devido ao potencial
crescimento dos serviços de telecomunicações, principalmente diante do desenvolvimento de novas aplicações e novas
necessidades da sociedade – como a ampliação das comunicações do tipo máquina-a-máquina (M2M) e a difusão da Internet
das Coisas (IoT) –, que tendem a aumentar
a demanda por recursos de numeração.
A proposta da Anatel atualiza e unifica as regras relacionadas à administração
e à utilização dos recursos de numeração,
tornando-as mais aderentes às futuras
mudanças tecnológicas. Além disso, estabelece que o desenvolvimento, a evolução
e a sustentação do sistema que auxilia a
administração desses recursos sejam realizados por uma Entidade Administradora
independente, dentro de condições préestabelecidas pela Anatel. A administração
dos recursos de numeração permanece sob
o controle da Agência, conforme sua competência legalmente atribuída.
Além de atualizar e simplificar as regras, a proposta confere consistência regulatória e segurança jurídica aos envolvidos.
As alterações previstas resultarão em maior
eficiência do processo como um todo, com

Ainda no âmbito do projeto de reavaliação da regulamentação de numeração,
a Anatel aprovou o Regulamento de Numeração para Redes de Telecomunicações,
por meio da Resolução nº 679/2017. Esse
regulamento consolida, em um único instrumento, todos os atuais Planos de Numeração de Redes de Telecomunicações,
seguindo a orientação estratégica de
simplificação regulatória.

CERTIFICAÇÃO
Em 2017, foram emitidos 6,8 mil certificados de homologação – volume 25,1% superior ao registrado em 2016 –, o que corresponde a mais de 10 mil novos produtos
para telecomunicações homologados. Embora os transceptores de radiação restrita
tenham somado mais de 50% dos produtos
homologados, no exercício foi registrado
aumento significativo no número de processos relacionados a drones.
A implementação, no Sistema Mosaico, de módulo para Certificação e Homologação também contribuiu para esse
aumento, devido à maior agilidade na
análise dos requerimentos. O gráfico a
seguir mostra como evoluiu, nos últimos dez
anos, o número de certificados emitidos.

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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nais que atendam a requisitos básicos de
segurança e de compatibilidade eletromagnética. Também previne o uso de produtos
que possam causar interferências nos demais serviços de telecomunicações.

8.000

6.000

COMPETIÇÃO

No final do exercício, o Brasil contava
com 14 Organismos de Certificação Designados (OCDs) aptos a conduzirem os processos de avaliação da conformidade. Com
o objetivo de introduzir melhorias e aperfeiçoar o trabalho desenvolvido por estas
instituições – além de diminuir o número de
falhas nos processos –, a Anatel estabeleceu um cronograma de reuniões periódicas
com os OCDs.
Em 2017, a Anatel implementou, a título de projeto-piloto, o Programa de Gestão
por Desempenho no processo de análise de
requerimentos de homologação, o que resultou em aumento médio de 33% no número de análises realizadas e diminuição do
tempo médio de atendimento de 45 para
20 dias.
Em novembro, foi iniciada consulta
pública sobre a revisão da regulamentação
geral sobre o processo de avaliação da conformidade e de homologação de produtos
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de telecomunicações, que engloba a revisão do Regulamento para Certificação e
Homologação de Produtos para Telecomunicações, instrumento que traz as principais
regras relativas ao processo de avaliação da
conformidade e homologação, e a revisão
da Norma para Certificação e Homologação
de Produtos, que trata especificamente do
processo de certificação.
Com a aprovação da Resolução nº
686/2017, que trata da transformação de
todas as resoluções que definem os requisitos mínimos para a certificação de produtos
em Requisito Técnico, a Anatel buscou permitir a adequação tecnológica dos requisitos técnicos de forma rápida e simples.
No exercício, a Anatel atuou estrategicamente com os setores da indústria para
combater a disseminação de produtos não
homologados no mercado brasileiro. Essa
atuação visa principalmente à segurança
do usuário para adquirir produtos funcio-

A aplicação das medidas previstas no
Plano – medidas de transparência; de tratamento isonômico e não discriminatório; e de
controle de preços de produtos de atacado,
por exemplo – é feita após avaliação criteriosa do processo competitivo do setor de
telecomunicações e a identificação dos
mercados relevantes, análises realizadas
periodicamente.
A definição de empresa ou grupo com
Poder de Mercado Significativo é feita a
partir da análise de cinco critérios:

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

• capacidade de exploração das
economias de escopo no mercado
relevante,

• atuação simultânea em mercados
de varejo e atacado.

Com o Plano Geral de Metas de Competição (PGMC), em vigor desde 2012, a
Anatel passou a dispor de novas ferramentas para estimular a competição no setor
de telecomunicações, estabelecendo uma
estrutura de regulação baseada na adoção
de medidas assimétricas em situações com
elevada probabilidade de exercício de poder de mercado por parte de Grupo com
Poder de Mercado Significativo (PMS).

• participação de mercado,
• capacidade

economias de escala no mercado
relevante,

• controle de infraestrutura cuja duplicação não seja economicamente
viável e

PGMC
-

497

de

exploração

Em 2017, a Anatel realizou consulta e audiência públicas para debater com
a sociedade as propostas de alteração do
Plano Geral de Metas de Competição, do
Regulamento de Homologação de Ofertas de Referência de Produtos de Atacado
(RHORPA) e da nova regulamentação de
interconexão (RGI), principais instrumentos
para a promoção da competição e da transparência nas ofertas de atacado do setor.
As principais alterações da proposta de
PGMC submetida à consulta tratam de aspectos como estabelecimento de mercados
relevantes, categorização de municípios
pelo grau de competição observado na
prestação de serviços de telecomunicações
e período de reavaliação do PGMC.
Com a elaboração do Regulamento de
Homologação de Ofertas de Referência de
Produtos de Atacado, a Anatel buscou estabelecer uma regra para a homologação
das ofertas, de modo a minimizar a subjetividade, a discricionariedade e o tempo do
processo.

das
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A revisão do Regulamento Geral de Interconexão (RGI), por sua vez, teve como objetivo reduzir o número de disputas nos
acordos para uso de redes de telecomunicações, fortalecendo as Ofertas Públicas
de Interconexão.

a infraestrutura de suporte aos serviços
de telecomunicações, com salvaguardas
como transparência, tratamento isonômico nas negociações e obrigações de oferta de insumos nas condições especificadas
pela Agência.

No final do exercício, as propostas estavam em análise na área técnica para manifestação sobre as observações apontadas
pela área jurídica da Agência.

O Sistema permite, ainda, que a Anatel
possa monitorar com maior efetividade a
dinâmica do mercado de atacado e, assim,
melhor analisar os efeitos alcançados pelas
ações regulatórias delineadas pelo PGMC.
Isso se mostra ainda mais relevante nos momentos de revisão do Plano, pois fornece à
Agência material para verificar as tendências nos mercados relevantes especificados
na revisão anterior.

10 Outubro 2018

576

519

SNOA
Criado em 2013 – no contexto do Plano Geral de Metas de Competição (PGMC)
–, o Sistema de Negociações das Ofertas
de Atacado (SNOA) é uma plataforma de
uso obrigatório para a comercialização dos
produtos de atacado entre as prestadoras
detentoras de Poder de Mercado Significativo (PMS). Na plataforma, são apresentadas Ofertas de Referência, aprovadas pela
Anatel, de equipamentos que compõem
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No final de 2017, havia 365 empresas
credenciadas e mais de 3,3 mil usuários
registrados e ativos, aptos a utilizarem a
ferramenta, como demonstram os gráficos
ao lado. Na comparação com 2016, esses
números indicam incremento de quase 25%
no número de empresas credenciadas e de
mais de 570 usuários cadastrados.

309
398

Em relação a 2016, o volume de negociações no SNOA cresceu 29,4%. No exercício, o insumo mais comercializado foi a Exploração Industrial de Linhas Dedicadas (EILD), que respondeu por mais de 50% das negociações, como demonstra o gráfico a seguir. Desde sua criação,
o Sistema registrou 61,5 mil transações.

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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ofertas e, em alguns casos, têm inclusive
firmado acordos de operação móvel virtual.

Entenda melhor
Credenciado de Rede Virtual é a pessoa jurídica, credenciada junto à prestadora de origem,
apta a representá-la na oferta do
Serviço Móvel Pessoal, devendo
ser empresa constituída segundo
as leis brasileiras, com sede e administração no País;

Bitstream

MVNO
No Brasil, a exploração de Serviço Móvel
Pessoal (SMP) por meio de Operador Virtual de Rede Móvel (MVNO, do inglês Mobile
Virtual Network Operator) é possível desde
2010, quando a Anatel editou a Resolução
nº 550/2010, normatizando as relações entre os envolvidos.
No final de 2017, estavam em operação
três empresas autorizadas e outras dez credenciadas que, juntas, somavam 781,0 mil
acessos, o equivalente a pouco mais de
0,3% do total de acessos da telefonia móvel.
Duas empresas – Porto Seguro e Datora –
concentravam 97,8% dos acessos.
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No exercício, a Anatel recebeu nove
solicitações de empresas interessadas em
atuar como operadoras virtuais, processos
que estavam em análise no final do ano.
Esse volume de pedidos é representativo
de uma condição concorrencial na qual os
novos competidores têm crescido em tamanho e complexidade.

Autorizada de Rede Virtual é
a pessoa jurídica, autorizada junto à Anatel para a prestação do
Serviço Móvel Pessoal que se utiliza de compartilhamento de rede
com a prestadora de origem.

A tendência verificada pela Agência é
de que pequenos prestadores que conseguem ultrapassar a barreira do provimento
do serviço por frequências não licenciadas
passam a instalar redes de acesso por fibra
nos postes de energia (por meio de compartilhamento de infraestrutura), agregam
os serviços de telefonia (por meio de interconexão) e de TV por Assinatura em suas

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

Embora a telefonia móvel apresente
níveis competitivos sempre muito elevados,
os pequenos prestadores contribuem para
o desenvolvimento de um novo modelo
comercial, no qual se percebe uma associação mais concreta entre a prestação do
Serviço Móvel Pessoal e o serviço de valor
adicionado prestado ou a comunidade influenciada por determinada organização. Esse
novo modelo comercial, ancorado na maior
facilidade de se estabelecer operadoras
de SMP e impulsionado pelas tecnologias
de Internet das Coisas (IoT), tem levado a
um aumento no número de ofertantes de
redes virtuais.

Movimentações de
Mercado
Entre as operações de cunho societário
aprovadas pela Anatel ao longo de 2017,
merece destaque a transferência de controle no âmbito da Oi S.A., decorrente da
indicação de membros para o Conselho de
Administração pelo Société Mondiale Fundo de Investimento em Ações, processo em
que a Anatel estabeleceu orientações para
o acompanhamento detalhado das alterações da estrutura societária da empresa.
As operações analisadas pela Agência
representam ingresso de recursos financeiros indispensáveis para a expansão dos
negócios das empresas envolvidas, garantindo maior oferta de serviços à sociedade.
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Tarifas
Em fevereiro, as chamadas de telefones fixos para móveis ficaram mais baratas, resultado
da redução dos valores de referência para tarifas de remuneração de redes móveis determinada pela Anatel. Novas reduções estão previstas para 2018 e 2019.
A redução nas tarifas das chamadas fixo-móvel local, conhecidas como VC-1, variou
entre 16,5% e 19,3%, a depender da operadora de origem da chamada, como detalhado na
tabela abaixo.

Nas ligações em que os primeiros dígitos dos DDDs do telefone fixo e do telefone móvel
são diferentes (chamadas do tipo VC-3 – exemplo: DDDs 71 e 82), a redução variou entre 7% e
9,8%, a depender da operadora de origem da chamada.

Nas chamadas de fixo para móvel em que os DDDs dos telefones de origem e de destino
da ligação têm apenas o primeiro dígito igual (as chamadas VC-2 – exemplo: DDDs 61 e 62), a
redução variou entre 8,5% e 12%, a depender da operadora de origem da chamada.
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Recuperação
judicial da Oi
Em junho de 2016, o Grupo Oi requereu
recuperação judicial, com fundamento na
Lei nº 11.101/2005, para as empresas Oi
S.A., Telemar Norte Leste S.A., Oi Móvel
S.A., Copart 4 Participações S.A., Copart
5 Participações S.A., Oi Brasil Holdings
Coöperatief U.A. e Portugal Telecom International Finance B.V.. No final daquele
mês, o requerimento foi deferido pela
7ª Vara Empresarial da Comarca do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº
0203711-65.2016.8.19.0001.
O Plano de Recuperação Judicial foi
divulgado pelo Grupo Oi em setembro de
2016, sofreu aditamentos em março, outubro, novembro e dezembro de 2017 e foi
aprovado na Assembleia Geral de Credores
realizada nos dias 19 e 20 de dezembro
de 2017.
A Anatel acompanha o processo de recuperação judicial do Grupo por meio de
diversas ações.
A Agência elaborou um plano de contingência destinado a garantir a continuidade da prestação dos serviços nas regiões
atendidas pelo Grupo Oi. O mercado potencialmente afetado por eventual indisponibilidade dos serviços prestados pela
empresa soma 62 milhões de clientes. No
final de 2017, mais de dois mil municípios
eram atendidos exclusivamente pela rede
da Oi. Além disso, outras prestadoras também dependiam da infraestrutura do Grupo: a Telefônica, em 1,5 mil municípios; a
Claro, em 2,4 mil; e a Tim, em 3,2 mil.
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No exercício, a Anatel consolidou informações sobre a infraestrutura do Grupo Oi
com dados como:
• estrutura das topologias de redes
para cada serviço e rede de transporte, abarcando os principais elementos de rede;
• pontos de presença e rotas de
backhaul e backbone, indicando
se são próprios ou de terceiros,
com endereços das respectivas estações de telecomunicações
e o tipo de tráfego escoado para
cada serviço de telecomunicações,
além de municípios atendidos por
essas estações;
• estações que escoam o tráfego de
saída internacional;
• Pontos de Troca de Tráfego (PTTs);
• estações ativas para a telefonia fixa,
a telefonia móvel e o serviço de banda larga fixa;
• infraestruturas
de
transporte
próprias e compartilhadas com
outras prestadoras;
• infraestruturas físicas próprias e
compartilhadas com outras prestadoras (estações prediais e torres);
• centros de gerência de rede e
suas atribuições;
• estações
ativas
para interconexões,

utilizadas

Quarta-feira

• datacenters utilizados (próprios e
de terceiros);
• call centers; e
• sistemas.
Desde a edição da Medida Cautelar
imposta pela Anatel por meio do Despacho Decisório nº 17/2016/SEI/CPOE/SCP,
em novembro de 2016, representantes da
Agência acompanham as reuniões realizadas pelo Conselho de Administração do
Grupo Oi. As reuniões da Diretoria Executiva passaram a ser acompanhadas em novembro de 2017, quando a Anatel aplicou
nova medida cautelar, por meio do Acórdão
nº 601.
A Anatel criou um grupo interno de
acompanhamento especial da situação
econômico-financeira do Grupo Oi e, além
disso, representantes da Agência participam de discussões, coordenadas pela Advocacia Geral da União (AGU), sobre os
créditos da Anatel junto ao Grupo Oi e os
créditos da banca pública (Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social).

501

Acompanhamento da
Sercomtel
Em agosto, a Anatel decidiu adotar
novas medidas em relação à Sercomtel
S/A Telecomunicações, na sequência do
acompanhamento
econômico-financeiro
em curso desde 2012. A partir das análises
elaboradas pela Agência, foi constatada a
necessidade de soluções de curto prazo para
a manutenção da prestação dos serviços de
telecomunicações pela empresa.
Nesse sentido, o Conselho Diretor
decidiu instaurar processos para a apuração, em caráter definitivo, da capacidade
econômico-financeira de a Sercomtel cumprir sua obrigação, como concessionária,
de prestar o serviço de telefonia fixa de
forma contínua. O processo visa verificar, também, a capacidade de a empresa prestar os serviços de telefonia fixa
e de banda larga fixa em atendimento à
regulamentação setorial.

Após ter estabelecido um procedimento para análise e aprovação do Plan
Support Agreement (PSA) do Grupo, a
Anatel, no final de 2017, vetou algumas
cláusulas da minuta de Plano, por meio do
Acórdão nº 601/2017.

Com isso, a Agência buscou identificar ocorrência ou risco de paralisação injustificada dos serviços, inadequação ou
insuficiência dos serviços prestados, descontinuidade resultante de desequilíbrio
econômico-financeiro, prática de infrações
graves, inobservância de atendimento das
metas de universalização e/ou recusa injustificada de interconexão.

O Plano de Recuperação Judicial da Oi
foi aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em dezembro de 2017, com
o posicionamento contrário da Agência e
da AGU.

Além disso, a Anatel identificou e consolidou os bens e serviços vinculados à concessão da telefonia fixa detida pela Sercomtel (bens reversíveis) e mapeou os sistemas
de telecomunicações da empresa, incluídos

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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a topologia das redes para cada serviço, os
pontos de presença e rotas de backbone e
backhaul, os pontos de troca de tráfego, as
estações e centrais ativas, as infraestruturas
próprias e compartilhadas, os datacenters,
os call centers, os sistemas da prestadora,
os contratos de bens e serviços relacionados à manutenção de rede e a relação de
dependência entre rede própria e redes
de terceiros.
A análise do nível de cumprimento das
obrigações da Sercomtel fundamentou-se
nas atividades de fiscalização, acompanhamento e controle desenvolvidas pela
Agência e no exame da gestão financeira
e patrimonial.

Compartilhamento de
infraestrutura
Por meio da Resolução nº 683/2017, a
Anatel aprovou o Regulamento de Compartilhamento de Infraestrutura de Suporte à
Prestação de Serviço de Telecomunicações.
O regulamento atualiza as regras relativas ao compartilhamento de infraestruturas, tendo em vista a publicação da Lei
nº 11.934/2009 (Lei de Radiação Não Ionizante) e da Lei nº 13.116/2015 (Lei Geral das
Antenas), e estabelece que o compartilhamento deve ser realizado de forma não
discriminatória, com preços e condições
justos e razoáveis, observando-se o objetivo fundamental do compartilhamento de
infraestrutura: estimular a otimização de
recursos e a redução de custos operacionais, com os consequentes benefícios aos
usuários dos serviços prestados.
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Entre as principais mudanças, destacam-se o compartilhamento obrigatório de
torres situadas a 500 metros de distância,
com exceção das dispensadas por motivo técnico, e a classificação da detentora
de infraestrutura como qualquer pessoa
física ou jurídica que detenha, administre ou controle, direta ou indiretamente,
uma infraestrutura de suporte às redes de
telecomunicações, não havendo necessidade de que seja prestadora de serviço
de telecomunicações.
Nesse processo, reforçou-se o fato de
que a oferta de infraestrutura constitui um
mercado de suma importância para a expansão dos serviços de telecomunicações
e que merece atenção e acompanhamento por parte da Agência. Assim, no ano de
2018, será constituído Grupo de Trabalho
que será responsável pela elaboração de
um Manual Operacional de implementação
do Regulamento aprovado pela Resolução
nº 683/2017.

QUALIDADE

10 Outubro 2018

de acompanhamento e controle da qualidade dos serviços.
Com base nessas informações, complementadas pelos estudos já em curso
na Anatel e por uma análise comparativa
abrangente do tratamento regulatório de
outros países em relação à qualidade, realizada por meio de consultoria especializada
contratada junto à União Internacional de
Telecomunicações (UIT), foi elaborada uma
proposta de Regulamento de Qualidade
dos Serviços de Telecomunicações.
O novo regulamento visa estabelecer
mecanismos de gestão da qualidade na
prestação da telefonia fixa, telefonia móvel,
da banda larga fixa e da TV por Assinatura,
disciplinando as definições, os métodos de
aferição da qualidade, os critérios de avaliação e as ações necessárias à adequada
prestação de serviços aos consumidores.
A proposta prevê, inclusive, a possibilidade
de aferição de indicadores em nível municipal, com o objetivo de melhor captar
a experiência dos usuários na utilização
dos serviços.
Em outubro, o Conselho Diretor decidiu submeter essa proposta de revisão regulamentar à consulta pública, para colher
as contribuições de toda sociedade. No final
do exercício, a Consulta Pública nº 29 estava
aberta à contribuição dos interessados.

Modelo de gestão da
qualidade
Ao longo de 2017, a Anatel realizou
uma série de reuniões com órgãos de
Governo, prestadoras de serviços de telecomunicações, fabricantes de soluções
tecnológicas e entidades representativas
da sociedade para colher subsídios para a
elaboração de uma proposta de revisão do
arcabouço normativo e dos procedimentos

Medição de indicadores
de banda larga
No exercício, o Grupo de Implantação
de Processos de Aferição da Qualidade

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

(Gipaq) – integrado por representantes das
prestadoras de telefonia móvel e de banda
larga fixa, sob a coordenação da Anatel –,
desenvolveu novo modelo para a aferição
dos indicadores de qualidade da rede de
acesso à internet.
Conforme estabelecido nos regulamentos de gestão da qualidade da banda larga fixa (Resolução nº 574/2011) e da
telefonia móvel (Resolução nº 575/2011),
a Anatel acompanha – a partir de dados
registrados por meio de equipamentos coletores instalados nas residências de assinantes voluntários ou em pontos fixos,
como escolas públicas – indicadores que
demonstram o desempenho das redes em
relação a parâmetros como velocidade,
taxa de conexão, latência, perda de pacote
e disponibilidade.
Os dados são processados pelos servidores da Entidade Aferidora da Qualidade
(EAQ), que calcula os indicadores e os encaminha, mensalmente, à Anatel.
Na avaliação da Agência esse método
apresenta dificuldades relativas ao recrutamento de voluntários pelas prestadoras
e aos custos envolvidos com a logística de
distribuição e manutenção dos equipamentos coletores, além da limitação de cinco
mil medidores para cada serviço, com uma
distribuição espacial que não possibilita a
coleta de informações em nível municipal.
Diante desse cenário, um novo método para a coleta de indicadores foi desenvolvido. Para assegurar a comparabilidade
do desempenho alcançado pelas empresas,
a solução tecnológica implementada em
cada prestadora passou por um processo
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de homologação conduzido pelo Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD).
Adicionalmente, com o intuito de garantir a neutralidade, a isonomia e a comparabilidade dos resultados das medições,
foram implementados processos de garantia do modelo que objetivam:
1.

garantia da comparabilidade entre as soluções: processo de homologação realizado por órgão
certificador com notório reconhecimento da indústria;

2.

garantia de não interferência nas
medições: envio das medições para
a Entidade Aferidora, sem filtros,
praticamente em tempo real, e gerenciamento dos servidores de testes aprovados pelo Gipaq para o
processo de aferição;

3.
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garantia do respeito às regras de
negócio: processo de auditoria da
medição, que deverá ser apresentado periodicamente pelas prestadoras à Entidade Aferidora; e
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4.

Quarta-feira
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garantia de segurança da informação: processo anual de auditoria
de segurança da informação, realizado por organismo devidamente
credenciado, que deve ser realizado
pelas prestadoras e apresentado à
Entidade Aferidora.

O novo método utilizado, em fase experimental, em junho de 2017, passou a
produzir os primeiros indicadores válidos
a partir de dezembro. A expectativa da
Anatel é que a nova metodologia esteja
funcionando plenamente, em todo o País,
até o final de 2018.

Qualidade percebida
As regras para a aferição da satisfação
e da qualidade percebida dos usuários de
serviços de telecomunicações foram estabelecidas por meio da Resolução nº 654/2015.
Entre julho e dezembro, quase 140 mil consumidores de telecomunicações, de todo o
País, foram entrevistados para a Pesquisa
de Aferição da Satisfação e da Qualidade
Percebida dos Usuários de Serviços de Telecomunicações de 2017, como detalhado na
tabela ao lado.

Apenas pessoas físicas foram ouvidas
na pesquisa, que
 abrangeu empresas  com
pelo menos 50 mil acessos em todo o País
e, no mínimo, 10 mil acessos por Unidade da
Federação. As entrevistas buscaram avaliar
oito conjuntos de indicadores:

e receber ligações; nos dados, disponibilidade, quedas na conexão
e velocidade; na TV por Assinatura, disponibilidade e qualidade na
imagem);
6.

canais de atendimento – telefônico,
internet, loja (qualidade de atendimento em cada canal);

cobrança/recarga (de acordo com
o contratado/utilizado, clareza da
conta/consumo, opções de valor de
recarga);

7.

3.

atendimento telefônico (tempo de
espera, necessidade de repetir a demanda, capacidade de informação);

reparo e instalação (tempo de espera, cumprimento do prazo, qualidade da instalação ou do reparo); e

8.

4.

oferta e contratação (clareza e cumprimento do prometido nos planos);

capacidade de resolução (cobrança/
créditos de recarga, problemas nas
ligações,
problemas 3G/4G, altera
ção de plano, cancelamento).

5.

funcionamento (na voz, qualidade
das ligações e capacidade de fazer

A pesquisa de 2017 foi a terceira realizada com a metodologia aprovada pela

1.

satisfação geral;

2.

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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Resolução nº 654/2015, o que resultou em um ganho importante: a possibilidade de comparabilidade dos dados, permitindo que a Anatel possua parâmetros para melhor avaliar a evolução
da satisfação geral e da qualidade percebida pelos usuários dos serviços.
Na comparação com 2016, a satisfação geral da telefonia móvel teve ligeiro aumento: no
pós-pago, a variação foi de 1,9%; no pré-pago, 0,7%. Nos demais serviços, as notas diminuíram.
A maior queda, como mostra o gráfico abaixo, ocorreu na TV por Assinatura: redução de 1%.

pós-paga

Na modalidade pós-paga da telefonia móvel, houve melhora em todos os aspectos avaliados. Os maiores avanços na comparação com 2016 foram registrados no Atendimento telefônico (4,2%) e Capacidade de resolução (3%). O gráfico a seguir aponta a evolução dos indicadores nas pesquisas de 2015, 2016 e 2017.

Telefonia móvel pré-paga

Na telefonia fixa, a média de satisfação geral, na comparação com 2016, permaneceu praticamente estável (redução de 0,1%). Os indicadores com pior avaliação dos consumidores foram
Capacidade de resolução e Atendimento telefônico, como apresenta o gráfico abaixo.

2015

58

Telefonia móvel pós-paga

pré-paga

Telefonia fixa
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2016

O Funcionamento foi o indicador com melhor avaliação na telefonia móvel pré-paga. O
maior avanço em relação aos resultados da pesquisa de 2016, por sua vez, foi registrado no
indicador Atendimento telefônico (incremento de 2,9%). O gráfico abaixo compara a evolução
dos indicadores do serviço entre 2015 e 2017.

2017
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Banda larga fixa
A banda larga fixa foi o serviço que recebeu a pior avaliação dos consumidores em 2017.
Em relação à pesquisa de 2016, a satisfação geral registrou ligeira diminuição (-0,5%). Os indicadores de Cobrança (-1%) e de Funcionamento (-0,9%) foram os que registraram maior diminuição no período, como aponta o gráfico abaixo.
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Os resultados da pesquisa – que incluem
avaliação por empresa e por Unidade da Federação – estão disponíveis para consulta e
download no portal da Anatel na internet e no
portal de dados abertos do Governo Federal.

Indicadores de rede da
telefonia móvel
Embora os efeitos da medida cautelar relativa a indicadores de rede da telefonia móvel
tenham se encerrado no terceiro trimestre de
2016, a Agência segue monitorando essas informações. A coleta de dados nas estações
telefônicas das prestadoras tornou-se um procedimento fiscalizatório permanente, dada a
essencialidade da continuidade desse acompanhamento para a manutenção e o aprimoramento dos níveis de qualidade alcançados.

TV por Assinatura
Na comparação com 2016, a satisfação geral dos entrevistados registrou redução de 1%.
Na pesquisa realizada em 2017, o Funcionamento foi o item com maior nota (8,2), seguido por
Reparo e instalação (7,5) e Cobrança (7,3), como aponta o gráfico abaixo.

ACOMPANHAMENTO,
CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO

Entenda melhor
Em abril de 2015, a Anatel expediu medida cautelar determinando que as prestadoras de telefonia móvel adotassem medidas
que elevassem os resultados dos
indicadores de acesso às redes de
voz e de dados para, no mínimo,
85% e os de queda de voz e de dados para, no máximo, 5%.
A edição da cautelar foi decidida após o monitoramento dos
indicadores de rede realizado pela
Anatel demonstrar a existência de
grande número de municípios em
situação crítica.

A Anatel acompanha permanentemente a
prestação dos serviços de telecomunicações
por meio da análise de informações coletadas a partir de manifestações de usuários,
ações de fiscalização em campo e dados dos
sistemas interativos da Agência, como os de
Infraestrutura Crítica (Siec) e de Gestão da
Qualidade (SGQ).
Ao identificar indícios ou tendência de descumprimento de obrigações, a Agência adota
medidas de controle que objetivam a melhoria
da prestação dos serviços, soluções para as inPágina 34 de 99
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conformidades detectadas e a reparação ou
minimização de eventuais danos ao setor e
aos usuários, aplicando ainda, quando for o
caso, as sanções cabíveis.
Em relação às reclamações registradas por consumidores na Anatel, estas são
averiguadas de forma sistêmica, segundo
itens de controle pré-estabelecidos. Em
outras palavras, as reclamações são consideradas em conjunto (direitos difusos e coletivos) e não de forma isolada.
A atividade fiscalizatória da Agência,
desempenhada em todas as Unidades da
Federação, é, por sua vez, orientada por
diretrizes estabelecidas periodicamente
pelo Conselho Diretor, que relacionam os
temas a serem priorizados no exercício.
Para o exercício 2017, as Diretrizes de Fiscalização foram definidas com base no
Plano Estratégico da Anatel. Por meio da
Portaria nº 1.623/2016 – e alterações introduzidas pela Portaria nº 998/2017
–, foram estabelecidos os seis temas a
serem priorizados:
1.

fiscalizações relacionadas à prevenção de risco à vida;

2.

monitoramento
das
prestadoras em estado de vigilância, considerando
o
acompanhamento
econômico-financeiro;

3.

relações de consumo;

4.

acompanhamento de Termos de
Ajustamento de Condutas (TACs);

5.

expansão das redes de banda larga;
e
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6.

monitoramento da qualidade, com
ênfase na banda larga.

A priorização dos temas não significa
que os recursos disponíveis serão utilizados apenas para os temas prioritários, que
determinado tema prioritário deva ser realizado com maior quantidade de horas que
outros ou, ainda, que ações de fiscalização
sejam executadas em todas as unidades
descentralizadas. Os temas prioritários são
balizadores para que a Anatel destine recursos de modo a garantir a sua execução.
Em 2017, foram publicados 16 instrumentos normativos, dentre os quais se destaca
a revogação, pela Portaria nº 1.290/2017, da
Norma sobre Preparação, Execução e Conclusão de Missões de Fiscalização.
A Portaria nº 1.290/2017, que aprovou
a Instrução de Fiscalização sobre Preparação, Execução e Conclusão de Ações de
Fiscalização, trouxe maior segurança jurídica às atividades desenvolvidas pela Anatel,
pois consolidou em um único documento
os fundamentos antes previstos em vários
instrumentos normativos e documentos da
Agência, tornando-se a principal referência
para os Agentes de Fiscalização.
Além dos ganhos acima descritos, a revisão e a elaboração dos instrumentos normativos – processo que considerou a atual
regulamentação do setor – incorporou as
melhores práticas da administração pública
para imprimir maior celeridade e eficiência
às ações de fiscalização.
Ao longo do ano, foram concluídas 6,3
mil ações de fiscalização. São destacadas,

10 Outubro 2018

a seguir, as principais atividades de fiscalização desenvolvidas no exercício.

Prevenção de risco à
vida
Por meio das ações de prevenção de
risco à vida, a Anatel analisa e trata interferências prejudiciais no Serviço Móvel
Aeronáutico (SMA) e no Serviço Móvel Marítimo (SMM). A atuação da Agência pode
ocorrer de ofício ou mediante provocação
da sociedade.
A atuação de ofício busca evitar a ocorrência de interferências a partir da constante monitoração do espectro, especialmente
nos aeroportos e em regiões de fronteira.
Já a atuação mediante provocação ocorre
a partir do tratamento de denúncias registradas pela sociedade nos canais oficiais de
atendimento da Anatel.
Como a faixa de frequência atribuída
ao Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (FM) é imediatamente
seguida pela atribuída ao Serviço Móvel
Aeronáutico, os equipamentos que operam
nessas faixas podem provocar interferências prejudiciais entre si, o que ocorre, principalmente, com rádios clandestinas.
Há também situações de utilização de
equipamentos fabricados conforme padrões
técnicos de outros países, mas que entram
no Brasil irregularmente, podendo gerar interferências prejudiciais, principalmente na
faixa do Serviço Móvel Aeronáutico.

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

Os possíveis efeitos dessas interferências de rádios clandestinas são perda momentânea do sinal, cortes na comunicação
da torre com a aeronave e vice-versa, podendo deixar a comunicação ininteligível,
áudio clandestino e redução do alcance
de cobertura.
No exercício, a Anatel ampliou a quantidade de aeroportos cobertos por estações
de monitoração do espectro, o que permitiu atuação mais rápida da Agência. Foram
concluídas 218 ações de fiscalização decorrentes de denúncias de interferências com
risco à vida.

Rede de monitoramento do
espectro
Em 2017, a Anatel desenvolveu o projeto de Implantação da Rede de Monitoramento do Espectro, que consiste na instalação e operação de equipamentos fixos de
monitoramento, gestão e fiscalização do
espectro. O projeto estava previsto no Plano Operacional da Agência para o exercício.
A utilização de estações remotas de
monitoramento tem como objetivo principal a realização de atividades de controle
do espectro. São priorizados locais onde
eventuais interferências possam provocar prejuízos maiores, como aeroportos e
regiões de fronteira. Busca-se, com isso,
permitir melhor avaliação da ocupação do
espectro e identificação de problemas de
interferências oriundas dos sistemas de comunicação dos países vizinhos, bem como
de emissões não autorizadas.
Entre 2016 e 2017, a rede de monitoramento do espectro foi ampliada em 200%:
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o número de equipamentos instalados e
operando nos principais aeroportos e municípios do País saltou de 27 para 81. Com
essa ampliação da rede, a cobertura de
monitoração alcançou os 25 aeroportos que
concentram quase 80% das decolagens no
território nacional.
Nas regiões de fronteira, a possibilidade de ocorrência de interferências é mais
elevada, devido ao fato de a atribuição de
faixas de frequência ser diferente entre os
países. Além disso, qualquer dano ocasionado nessas regiões é potencializado pelo
risco de envolver questões diplomáticas.
No exercício – de modo a otimizar a
capacidade de uso e evitar atos de vandalismo ou depredação –, também foram instalados equipamentos em representações
estaduais da Anatel e pontos estratégicos
de municípios com maior população.

Monitoração do espectro em
fronteiras
Executado anualmente, desde 2015, o
Plano de Monitoração do Espectro na Fronteira tem como objetivo fiscalizar o espectro de diversos serviços, como os de radiodifusão (FM, VHF e UHF), Móvel Aeronáutico
e de telefonia móvel, entre outros.
As fiscalizações realizadas no âmbito do Plano são utilizadas pela Anatel para
subsidiar ações de coordenação internacional no uso do espectro com os países
vizinhos, provendo também uma visão
abrangente sobre o uso de diferentes faixas
do espectro nas regiões de fronteira.
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Em 2017, foram planejadas ações de monitoração em municípios que fazem fronteira
com Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia,
Peru e Colômbia, sendo fiscalizados os
municípios de Tabatinga/AM, Corumbá/
MS, Ponta Porã/MS, Paranhos/MS, Guaíra/
PR, Foz do Iguaçu/PR, Santa Rosa/RS, São
Borja/RS, Uruguaiana/RS e Santana do
Livramento/RS.
Além disso, a Agência iniciou o planejamento para a instalação de equipamentos
fixos para monitoração contínua. Até o final
de 2017 haviam sido instalados dois equipamentos no Município de Foz do Iguaçu/
PR, escolhido em virtude do elevado número de ocorrências historicamente registradas. Em 2018, será dado seguimento a esse
trabalho, com instalação de equipamentos
em novos pontos.

Quarta-feira
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Relações de consumo

maior Poder de Mercado Significativo: Oi,
Telefônica/Vivo, Claro e Tim.

Desde 2014, quando entrou em vigor o Regulamento Geral de Direitos do
Consumidor de Serviços de Telecomunicações – aprovado pela Resolução nº
632/2014 –, a Anatel tem empreendido
significativo esforço de fiscalização para
verificar o cumprimento das obrigações
estabelecidas no normativo.

Expansão das redes de
banda larga

Em 2017, foram realizadas 210 ações
de fiscalização em todo o território nacional, contemplando as principais prestadoras, como Oi, Telefônica/Vivo, Claro, Tim,
Nextel, Algar e Sercomtel.
As ações foram concentradas em
oito temas:

O trabalho desenvolvido no Plano de
Monitoração do Espectro na Fronteira em
2017 recebeu elogios de representantes dos
órgãos reguladores dos países do Mercosul
na reunião da Comissão Temática de Radiodifusão realizada durante a LI Reunião do
Subgrupo de Trabalho nº 1 (SGT 1) “Comunicações” do Mercosul.

• oferta e contratação de serviços,

Merece menção, ainda, a realização de
diversas reuniões para a coordenação das
faixas do serviço de telefonia móvel em
regiões de fronteira com as administrações
do Paraguai, Bolívia, Colômbia, Guiana
Francesa e Argentina.

• planos de serviços,

• fidelização,
• contestação e devolução,
• documentos de cobrança,

• cancelamento,
• bilhetagem e

A Anatel deu continuidade, em 2017, às
ações para a verificação da existência de infraestruturas de fibra óptica nos backhauls
– insumo essencial à expansão das redes de
banda larga fixa e móvel – das prestadoras
Oi, Telefônica/Vivo, Claro e Tim em todo
o Brasil. Foram 12 ações de fiscalização
concluídas ao longo do ano, que também
tiveram como objetivo a identificando das
tecnologias usadas e a evolução desses
atendimentos nos municípios brasileiros.
No exercício, também foram realizadas ações de fiscalização nas prestadoras Oi, Telefônica/Vivo, Claro, Tim e Nextel
para verificar o cumprimento dos compromissos de abrangência estabelecidos nos
editais de licitação de faixas de radiofrequências do Serviço Móvel Pessoal (SMP).
Por meio desses compromissos, as prestadoras promovem a expansão da área de
cobertura desse serviço e, consequentemente, o provimento de banda larga móvel
nos municípios contemplados. Foram executados pela Anatel 1,2 mil drive tests em
975 municípios.

• tarifação.
Cabe mencionar, ainda, a realização de
ações de fiscalização sobre a cobrança de
Serviços de Valor Adicionado (SVA) com
foco nas prestadoras de telefonia móvel de
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Monitoramento da qualidade
O monitoramento da qualidade da banda larga nas prestadoras de telefonia móvel com
Poder de Mercado Significativo (PMS) – Oi, Telefônica/Vivo, Claro, Tim, Algar e Sercomtel –
constitui atividade permanente da Anatel, realizada mediante coletas mensais de contadores estatísticos de eventos, contabilizados nas estruturas de controle das estações do Serviço
Móvel Pessoal.
Esses contadores são calculados na ação de fiscalização e compõem indicadores de estabelecimento e queda de conexões de voz e dados para todas as estações em funcionamento.
Adicionalmente, são realizadas ações de fiscalização de qualidade de banda larga fixa e
móvel com o auxílio da Entidade Aferidora de Qualidade (EAQ), com foco em indicadores que
refletem a rapidez e a estabilidade das conexões de dados (throughput, latência, jitter e perda
de pacotes, entre outros).

Combate a não outorgadas
Em 2017, foram concluídas 1,8 mil ações de fiscalização com o objetivo de averiguar o
uso não autorizado do espectro ou a prestação do serviço sem outorga. Destas, 1,4 mil foram
decorrentes de denúncias recebidas pela Anatel por meio de seus canais de acolhimento e tratamento de solicitações.
Essas ações de fiscalização resultaram em 388 interrupções de estações, 219 delas em
serviços de radiodifusão e as 169 restantes, em serviços de telecomunicações, como aponta a
tabela abaixo.
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Interferências em
satélites
O tratamento de demandas relacionadas à radiomonitoração e à radiointerferência em satélites é realizado com o auxílio da
Estação de Radiomonitoração de Satélites
Geoestacionários da Anatel, localizada
na Estação de Rádio da Marinha, na Ilha
do Governador/RJ. Esse trabalho permite
a solução de interferências em satélites
geoestacionários, a identificação de uso
não autorizado de radiofrequências e de
estações espaciais e a geolocalização de
estações terrenas.
Com o uso da Estação de Radiomonitoração, em exercício desde 2014, já foram
tratados 28 casos de interferência. Ao longo
de 2017, a Anatel recebeu 20 solicitações de
suporte no tratamento de interferências em
satélites geoestacionários. Em oito casos,
foram confirmadas as interferências e identificada a geolocalização das estações terrenas interferentes; em 10 casos, a interferência cessou espontaneamente ou não
houve retorno do solicitante. No final do
exercício, dois casos ainda se encontravam
em análise.
Adicionalmente, foram realizadas análises dos 96 satélites geoestacionários que
operam nas bandas C e Ku e se encontram
no arco orbital visível pela Estação. Essas análises resultaram na elaboração de
relatórios de radiomonitoração nos quais
são apresentadas as principais informações
de cada um dos satélites em operação,
tais como caracterização de órbita, planos
de frequência e cobertura, além de per-
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mitir aferir a eficiência no uso do espectro
ao comparar o espectro autorizado com
o efetivamente ocupado. Nesse sentido,
ressalta-se a importância desse trabalho
para os processos de coordenação das redes de satélites geoestacionários entre os
países-membros da União Internacional de
Telecomunicações (UIT).

Fiscalização tributária
As prestadoras de serviços de telecomunicações devem recolher um percentual de suas receitas operacionais brutas ao
Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (Fust) e ao Fundo para
o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel). Trata-se de recolhimento tributário por autodeclaração.
A fiscalização dessas obrigações é feita
por meio da análise contábil da empresa
para fins de apuração da Receita Operacional Bruta efetiva, posteriormente comparada com as informações declaradas à Anatel.
No exercício, foram realizadas 842
ações de fiscalização tributária, divididas
igualmente entre Fust e Funttel, esforço
que envolveu 941 empresas com sede em
todas as Unidades da Federação. Essas
ações tiveram como foco a apuração das
receitas obtidas nos anos-calendários de
2013 a 2015 e resultaram na identificação
de valores devidos que somavam R$ 4,2
bilhões, como detalhado na tabela a seguir.

de autorizações para uso de radiofrequências associadas à telefonia móvel.

Os relatórios de fiscalização tributária
relativos ao Fust são enviados à área de arrecadação da Anatel e os do Funttel, ao seu
Conselho Gestor, no MCTIC, por meio de
processos administrativos fiscais.

Foram fiscalizadas as concessionárias
de telefonia fixa Sercomtel, Algar e Claro/
Embratel e as prestadoras de telefonia
móvel Tim e Claro.

Ônus contratual

Essas ações tiveram como foco os
ônus com vencimentos em 2015 e em 2016
e identificaram diferença da ordem de R$
162,2 milhões entre os valores declarados
pelas prestadoras e os, de fato, devidos,
conforme detalhado a seguir.

Em 2017, a Anatel realizou sete ações
de fiscalização sobre ônus contratual decorrente da prorrogação dos contratos de concessão da telefonia fixa e da prorrogação
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TACs
Telefônica

• levantamento
de
informações
acerca da dispensabilidade para
a prestação da telefonia fixa de
aproximadamente 100 imóveis para
subsidiar a ratificação de dispensabilidade/oneração solicitada pela
concessionária; e

Tais ações fazem parte dos procedimentos de acompanhamento e controle
instaurados pela Anatel com a finalidade
de apurar a correção e a liquidez dos montantes devidos pelas prestadoras, visando
o lançamento dos créditos a favor do Fistel.

Bens Reversíveis

• fiscalização abrangente da infraestrutura essencial das empresas
do Grupo Oi, como parte do monitoramento das prestadoras em estado
de vigilância, considerando o acompanhamento econômico-financeiro.

Em 2017, foram realizadas diversas
atividades de fiscalização para subsidiar o
processo de acompanhamento e controle
de bens reversíveis:
• análise das solicitações de anuência prévia/validação de contratos
de serviços ou utilização de bens
de terceiros;
• análise das solicitações de alteração
das Relações de Bens Reversíveis;
• análise da consistência das informações constantes das Relações de
Bens Reversíveis, do Inventário e da
Relação de Bens de Terceiros entre gues em 2016 e 2017;
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As 133 ações de fiscalização relacionadas a bens reversíveis concluídas durante
o ano de 2017 terão seus relatórios analisados pelas áreas responsáveis pelo acompanhamento e controle do tema e servirão
de subsídio para as decisões acerca da
aprovação ou não das Relações de Bens Reversíveis entregues pelas concessionárias,
para a ratificação da dispensabilidade/
oneração de bens imóveis e para monitorar
aquelas prestadoras em estado de vigilância econômico-financeira.

Em setembro, o Tribunal de Contas da
União (TCU) aprovou acórdão sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Anatel e Telefônica/Vivo. A aprovação
em definitivo do TAC foi condicionada ao
atendimento de determinações estabelecidas pelo Tribunal.
O TAC da Telefônica previa investimentos de aproximadamente R$ 4,9 bilhões
para ampliação do acesso à banda larga e
desenvolvimento de infraestrutura de Redes de Acesso Ópticas (FTTH), além de
investimentos para a garantia dos direitos
dos usuários e para ações de combate as
interrupções na prestação de telecomunicações. Entre as exigências do TAC há,
ainda, obrigações sem retorno financeiro à
prestadora, o que deve favorecer a ampliação da infraestrutura de telecomunicações
em regiões carentes.
A decisão do TCU também estabeleceu
diversas determinações para todos os Termos de Ajustamento de Conduta que venham a ser firmados pela Anatel, tais como:
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• aprovação em definitivo de TACs
apenas após análise da admissibilidade de cada Procedimento para
Apuração de Descumprimento de
Obrigações (Pado) a ser incluído no
processo de negociação e do impacto de cada um deles nas condições
e nos valores do acordo;

• estabelecimento de metas intermediárias para cada indicador utilizado para medir o Índice
Geral da Qualidade, com previsão de
sanções por descumprimento das
metas parciais;
• garantia de que a soma das sanções
aplicáveis à operadora em casos de
descumprimento de cada compromisso adicional do TAC, incluindo
multas diárias e a execução do Valor
de Referência do item, seja superior ao montante previsto de investimentos para aquele item; e
• estabelecimento, em cada minuta
de TAC a ser aprovada ou no respectivo Manual de Acompanhamento e Fiscalização, de todas as
condições iniciais necessárias para
o acompanhamento dos compromissos previstos no acordo.
Além disso, na análise de cada TAC a
Agência deverá avaliar o impacto do Termo
de Ajustamento no cenário atual de competição dos serviços de telecomunicações
nas localidades a serem atendidas pelos
compromissos adicionais, de modo a reduzir
o risco de que as ações previstas impactem
negativamente o nível de competição.
O TCU determinou, ainda, que a Agência avalie, após o final da vigência do primeiro TAC que for concluído, a relação
custo-benefício em relação à arrecadação
direta das multas aplicadas, para analisar se a troca trouxe benefícios reais ao
interesse público.
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Além de ter elaborado procedimentos
de fiscalização específicos para o acompanhamento dos compromissos definidos
no TAC, a Anatel iniciou, em novembro, 24
ações de fiscalização para levantamento
do estado inicial dos compromissos constantes do Termo de Ajustamento de Conduta. Para tanto, a Agência destacou mais
de 20 fiscais de São Paulo e previu, ainda,
apoio de outras 14 gerências regionais. Para
a conclusão dessa atividade, estima-se que
serão necessárias cerca de quatro mil horas
de fiscalização.
Esse esforço tem sido realizado em
atendimento ao disposto no Acórdão nº
2.121/2017 do Tribunal de Contas da União,
que determinou que fosse estabelecida a
situação atualizada de cada compromisso
antes de o TAC ser firmado, com detalhamento da condição qualitativa e quantitativa de cada uma das metas previstas.

Sercomtel
Também em setembro de 2017, o Conselho Diretor da Anatel, por unanimidade,
optou por não aprovar a proposta de Termo
de Ajustamento de Conduta da Sercomtel
S.A. – Telecomunicações. A decisão da
Anatel considerou as incertezas sobre a capacidade econômico-financeira da concessionária para cumprir as obrigações previstas no acordo e a instauração de processo
para examinar a possibilidade de decretação de caducidade da concessão da telefonia fixa e de cassação das autorizações
para prestação da banda larga fixa, da telefonia móvel e da telefonia fixa fora da área
de concessão.
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O gráfico abaixo mostra como evoluiu o número de processos instaurados e encerrados
nos últimos cinco anos.

Em outubro, a Anatel decidiu pela não
celebração do Termo de Ajustamento de
Conduta com o Grupo Oi, relativamente
aos temas Direitos e Garantias dos Usuários, Fiscalização e Interrupções Sistêmicas.
A decisão foi tomada devido às dificuldades de caráter econômico-financeiro do
Grupo, que levaram a empresa a apresentar,
em junho de 2016, pedido de recuperação
judicial à 7ª Vara Empresarial da Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
O andamento não satisfatório das tratativas voltadas à construção de um plano
de recuperação judicial sustentável resultou
em questionamentos sobre a capacidade
de o Grupo honrar os compromissos que
viriam a ser assumidos no âmbito do TAC.
Considerando que as obrigações estabelecidas no TAC devem ser atendidas em,
no máximo, quatro anos, a Anatel entendeu
não haver condições mínimas de segurança
para a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta.

Entre os principais motivos de instauração de Pados, em 2017, destacam-se:
• descumprimento de normas sobre qualidade,

Pados

• descumprimento das normas protetivas aos direitos dos usuários,
Desde 2014, o número de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações (Pados) instaurados tem diminuído expressivamente. Embora entre
2016 e 2017 a redução tenha sido de apenas
quatro pontos percentuais, se comparada
com os 4,8 mil processos instaurados em
2013 percebe-se queda significativa: 70,7%.

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

• infrações técnicas de telecomunicações e de radiodifusão,
• infrações relativas ao uso não autorizado de radiofrequências e
• infrações relativas à exploração de serviço de telecomunicações sem autorização.
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Desde o ano 2000, a Anatel constituiu 60,8 mil multas, o equivalente, em termos financeiros, a R$ 5,3 bilhões. Na comparação com 2016, o percentual de multas suspensas judicialmente apresentou redução de 11,2 pontos percentuais, como detalhado no gráfico abaixo.

Entenda melhor
Em 2017, a Anatel constituiu pouco
mais de 1,7 mil multas que totalizaram R$
83,6 milhões, montante 39,8% inferior ao
registrado em 2016. O valor arrecadado –
R$ 25,6 milhões –, por outro lado, superou
em 129,6% o do exercício anterior, como detalhado no gráfico abaixo.

Em abril de 2015, a Anatel expediu medida cautelar determinando que as prestadoras de telefonia móvel adotassem medidas
que elevassem os resultados dos
indicadores de acesso às redes de
voz e de dados para, no mínimo,
85% e os de queda de voz e de dados para, no máximo, 5%.

Esse aumento da arrecadação entre
2016 e 2017 se justifica pelo fato de que algumas empresas com somas significativas
a recolher se beneficiaram da redução de
25% do valor devido ao renunciar ao direito
de recorrer, quitando integralmente seus
débitos. No exercício de 2017 houve, ainda,
o reconhecimento contábil da arrecadação
de parcelamentos liquidados no valor de
R$ 6,8 milhões.

A edição da cautelar foi decidida após o monitoramento dos
indicadores de rede realizado pela
Anatel demonstrar a existência de
grande número de municípios em
situação crítica.

0,00%

1.983,97

Do quantitativo de multas constituídas, 66% foram integralmente quitadas, o que corresponde a arrecadação de R$ 741,0 milhões – 13,9% do valor devido à Anatel. Em relação aos
valores ainda não arrecadados, a Agência tem adotado as medidas de cobrança necessárias.

1.027,38

108,14
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65,44

76,78

76,22

71,85

89,97

121,27

Até o final de 2017, das 20,6 mil multas ainda não quitadas, 27,7% haviam sido inscritas pela
Anatel no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e/
ou em Dívida Ativa e 2,1% estavam parceladas.
38,98

11,16

25,62

Para 1,2 mil multas – que somavam R$ 155,9 milhões –, foram expedidos comunicados para
os devedores informando-os de que o não pagamento desse débito implicaria em inclusão no
Cadin, no prazo de 75 dias, podendo acarretar, ainda, a inscrição do nome do devedor em Dívida Ativa e providências judiciais cabíveis.
Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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Após esse prazo legal, caso não haja o
pagamento, a Anatel realiza a inscrição do
devedor no Cadin e encaminha o processo
para inscrição em Dívida Ativa e ajuizamento de execução fiscal, ressalvados os casos
em que o valor do crédito seja inferior aos
limites mínimos previstos na legislação. Em
algumas Unidades da Federação, a Anatel
também já iniciou o encaminhamento de
processos para inscrição em Dívida Ativa e
realização de protesto extrajudicial.

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

financeiros, elas respondiam por 34% do
montante constituído. Essa relação decorre
do fato de que as empresas de grande
porte, que tendem a recorrer ao Judiciário,
respondem por multas de alto valor. A
Anatel, por meio de sua Procuradoria, atua
na esfera judicial para, a partir da decisão
final, adotar as medidas de cobrança que
porventura se façam necessárias.

As 684 multas em fase de notificação
(Comunicado Cadin pendente de expedição), de modo geral, correspondem a
créditos recentemente constituídos de forma definitiva para os quais ainda não foi
expedido o comunicado para inscrição no
Cadastro.

O inadimplemento de obrigações com
a Anatel pode resultar, ainda, em outras
medidas, como restrição da certidão negativa de débitos e o impedimento no licenciamento de novas estações. A regularidade
fiscal das prestadoras é condição básica
para que uma empresa possa participar de
licitações, requerer outorgas ou celebrar
contratos com a Agência.

As multas suspensas judicialmente
representavam, no final do exercício, 1,2%
do total de sanções aplicadas; em termos

A tabela a seguir apresenta a situação
das multas constituídas pela Anatel de forma acumulada de 2000 a 2017.

Quarta-feira

513

Multas Constituídas Anatel
2000 – 2017
Montante Arrecadado Integralmente
Situação
Multas Arrecadadas

Financeiro

Percentual

(em R$)

(Financeiro)

741.046.967,33

13,92%

Físico Percentual
(Físico)

40.132

66,02%

Montante Arrecadado Parcialmente
Financeiro

Percentual

(em R$)

(Financeiro)

2.699.796,09

0,05%

10

0,02%

520.982,19

0,01%

340

0,56%

1.726.797,53

0,03%

1.478

2,43%

Comunicado (CADIN) expedido

167.175,84

0,00%

130

0,21%

Comunicado (CADIN) pendente de expedição

76.466,32

0,00%

57

0,09%

5.191.217,97

0,10%

2.015

3,31%

Situação
Suspensas judicialmente
Parceladas
CADIN e/ou Dívida Ativa

Subtotal

Físico Percentual
(Físico)

Montante Não Arrecadado
Situação
Suspensas judicialmente
Parceladas
CADIN e/ou Dívida Ativa
Comunicado (CADIN) expedido
Comunicado (CADIN) pendente de expedição
Subtotal

Total

Financeiro

Percentual

(em R$)

(Financeiro)

1.806.315.577,69

33,93%

Físico Percentual
703

1,16%

15.081.490,13

0,28%

921

1,52%

2.593.105.057,83

48,71%

15.335

25,23%

155.744.983,28

2,93%

1.054

1,73%

6.582.317,33

0,12%

627

1,03%

(Físico)

4.576.829.426,26

85,98%

18.640

30,66%

5.323.067.611,56

100,00%

60.787

100,00%

Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Créditos (Sigec)
Os montantes integralmente e parcialmente arrecadados correspondem ao valor principal recolhido, sem o acréscimo de juros e
correção monetária.
O montante ainda não arrecadado corresponde ao saldo devedor principal, desconsiderando os acréscimos moratórios.
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CONSUMIDOR
Atendimento
Em 2017, a Anatel realizou 6,1 milhões de atendimentos a consumidores de serviços de
telecomunicações. Na comparação com 2016, foi registrada redução de 11,8%. Como em anos
anteriores, o atendimento via Central Telefônica (call center) seguiu como o preferido de parcela significativa dos consumidores que utilizaram os canais de acolhimento e tratamento de
demandas da Agência, sendo responsável por 80,2% do total de atendimentos realizados. Cabe
destacar o crescimento do número de atendimentos realizados pelo aplicativo Anatel Consumidor, que superou em 17,7% o registrado em 2016, como detalhado na tabela abaixo.

Questões relacionadas a cobranças ou crédito pré-pago motivaram a maioria das reclamações dos usuários dos serviços de telefonia móvel, telefonia fixa e TV por Assinatura. Na
banda larga fixa, as reclamações foram motivadas, principalmente, por problemas relacionados
a qualidade, funcionamento e reparo.

No exercício, 96,2% das ligações para a Central Telefônica foram atendidas em até 60 segundos. Além disso, 85% dos consumidores que entraram em contato com a Anatel por meio
da Central e responderam a pesquisa de satisfação ao final do atendimento se consideraram
satisfeitos ou muito satisfeitos.

Embora quase metade das reclamações tenha sido motivada por problemas na telefonia
móvel, esse foi o serviço com o menor índice de reclamações por mil acessos: 0,6. Considerando os quatro serviços de interesse coletivo – telefonia fixa, telefonia móvel, TV por Assinatura
e banda larga fixa –, ao final do exercício o índice de reclamações por mil acessos era de 0,9.

Pelo segundo ano consecutivo, houve redução no número de reclamações registradas pela
Agência: foram 3,4 milhões – queda de 12,9% em relação a 2016 –, como detalhado na tabela
ao lado.
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Na comparação com os resultados de
2016, apenas a TV por Assinatura não registrou melhora nesse indicador. O avanço
mais expressivo foi verificado na banda larga fixa: o indicador saltou de 47,8 para 60,0.
Entre os motivos que levaram a esse incremento no IDA está a diminuição do número
de reclamações dos serviços.

IDA
A partir do acompanhamento de como
as operadoras respondem as reclamações
registradas nos canais de atendimento da
Anatel, é calculado o Índice de Desempenho no Atendimento (IDA). Divulgado mensalmente no portal da Agência na internet,
esse indicador considera quatro fatores:
quantidade de reclamações em relação ao
número de acessos da operadora, percentual de reclamações resolvidas no prazo,
percentual de reclamações reabertas pelos consumidores após serem consideradas
respondidas pelas operadoras e percentual de reclamações registradas e resolvidas
pelas operadoras nos três meses anteriores
ao mês de referência do IDA.
No  final de 2017, o IDA médio global
dos serviços de telecomunicações para os
quais esse indicador é calculado – telefonia
fixa local, telefonia móvel, TV por Assinatura e banda larga fixa – era de 77,1, como
detalhado no gráfico a seguir.
Página 44 de 99
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Cdust
Cabe ao Comitê de Defesa dos Usuários
de Serviços de Telecomunicações (Cdust),
assessorar e subsidiar o Conselho Diretor da
Anatel no exercício de suas competências
legais em matéria de controle, prevenção
e repressão das infrações dos direitos dos
usuários de serviços de telecomunicações.


O colegiado é composto por:
• quatro representantes da Anatel:

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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• um representante da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério
da Justiça;
• um representante do Ministério de
Direitos Humanos;
• um representante do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC);
• um representante de entidades de
classe de prestadoras de serviços
de telecomunicações;
• um representante de entidades de
classe de prestadoras de pequeno
porte de serviços de telecomunicações; e
• sete representantes de usuários de
telecomunicações ou de entidades
de defesa do consumidor, públicas
ou privadas, sem fins lucrativos.
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De acordo com o Regimento Interno do
Comitê, aprovado por meio da Resolução
nº 650/2015, o colegiado deve se reunir trimestralmente. Nas quatro reuniões realizadas em 2017, foram discutidos, entre outros
temas, a Agenda Regulatória 2017-2018; o
Regulamento do Modelo de Qualidade; a
Pesquisa de satisfação 2016; estudos para
alteração do RGC; e a consulta pública do
MCTIC sobre a minuta do decreto de Políticas Públicas de Telecomunicações.
Em outubro, terminou o mandato de
quatro representantes de usuários de telecomunicações ou entidades de defesa do
consumidor e de um representante de entidade de classe das prestadoras de pequeno
porte. Para a recomposição do colegiado,
foi realizado processo de seleção de novos membros que contou com ampla divulgação por meio da página da Anatel na
internet e envio de correspondências aos
principais órgãos de defesa do consumidor
e entidades de classe de prestadores de
serviços de telecomunicações.
Além disso, foi veiculado spot de rádio
pelas emissoras geridas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e por algumas de
suas parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública, convidando interessados a
se candidatarem às vagas disponíveis.
Os novos representantes tomaram posse na última reunião do ano.

Conselhos de usuários
A atuação dos conselhos de usuários
tem como objetivo a elaboração de propos-
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tas de melhoria e adequação dos serviços
prestados aos usuários; o desenvolvimento
e a disseminação de programas e ações de
conscientização; e a orientação aos usuários sobre a utilização dos serviços de telecomunicações, bem como sobre os seus direitos e deveres.
No final de 2017, as oito principais
operadoras de serviços de telecomunicações geriam 28 conselhos, integrados
por usuários e entidades de defesa dos interesses do consumidor.
Até o início de 2017, as reuniões dos
conselhos eram acompanhadas por servidores da Anatel que, quando necessário,
faziam intervenções para esclarecer dúvidas acerca do setor de telecomunicações.
No segundo semestre, foi adotada nova
dinâmica de acompanhamento das reuniões: além de dirimirem eventuais dúvidas,
os representantes da Anatel passaram a
mediar conflitos entre prestadoras e conselheiros e, também, propor pautas e explicar ações e medidas implementadas pela
Agência.
Pelo menos um servidor da Anatel
acompanhou, presencial ou remotamente,
106 das 126 reuniões de conselhos de
usuários realizadas no exercício. A maioria
das reuniões não acompanhadas foi realizada em municípios nos quais a Anatel não
dispõe de unidade, o que terminou por inviabilizar a participação de servidores por
questões orçamentárias ou logísticas.
Com o objetivo de promover interação
e troca de experiências entre os integrantes
dos conselhos, a Anatel realiza, anualmente, um fórum nacional com os mem-

10 Outubro 2018

bros desses colegiados. Em 2017, de modo
a fomentar integração, debates e trocas de
experiências entre membros dos conselhos
e representantes do Comitê de Defesa dos
Usuários de Serviços de Telecomunicações,
foi realizado um fórum conjunto que reuniu
cerca de 80 membros das duas instâncias.

SMS de emergência
No exercício tiveram continuidade
os trabalhos relacionados à mitigação de
riscos e desastres iniciados em 2016, quando foi criado o Grupo de Gestão de Riscos
e Acompanhamento do Desempenho das
Redes de Telecomunicações.
Esse Grupo – integrado por representantes da Anatel, do Sindicato Nacional
das Empresas de Telefonia e de Serviço
Móvel Celular e Pessoal (Sinditelebrasil),
da Associação Brasileira de TV por
Assinatura (ABTA) e do Centro Nacional
de Gerenciamento de Riscos e Desastres
(Cenad) – estabeleceu os requisitos técnicos para a implantação do sistema de alerta
de iminência de desastres naturais por meio
de mensagem para os usuários do serviço
de telefonia móvel.
Com base nesses requisitos, foi realizado, entre fevereiro e junho, projeto-piloto
nos estados de Santa Catarina e do Paraná.
Os municípios escolhidos inicialmente –
onde residem cerca de 500 mil pessoas –
registram, tradicionalmente, eventos meteorológicos com potencial de acidentes,
como ressacas, vendavais, alagamentos e
enxurradas.

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

Entenda melhor
O serviço de alerta de desastres naturais começou a ser
utilizado no Japão em 2007 e,
atualmente, mais de 20 países –
entre eles Canadá, Chile, Bélgica
e Filipinas – contam com serviços
semelhantes.
No Brasil, o serviço de alerta via SMS é custeado pelas empresas de telecomunicações, sem
qualquer custo para o cidadão ou
o Governo. Para receber os alertas,
o consumidor deve se cadastrar
no sistema enviando mensagem
para o número 40199 com o CEP
de interesse.
Os usuários de telefones
móveis recebem um SMS de alerta em caso de iminência de desastres naturais. A responsabilidade
pelo envio dos alertas é do Centro Nacional de Gerenciamento
de Riscos e Desastres e da Defesa
Civil dos estados e municípios.
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Bloqueio de celulares

A partir dos resultados alcançados no piloto, foi estabelecido cronograma de extensão do uso da solução para as demais
Unidades da Federação, com prazo de conclusão previsto para março de 2018.

Em novembro, a Anatel aprovou o cronograma de implantação do bloqueio de
novos terminais móveis irregulares.

No final de 2017, a solução encontrava-se em funcionamento em seis Unidades
da Federação: além de Santa Catarina e
Paraná, também eram atendidos os estados
de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

O projeto pretende coibir o uso de
telefones móveis sem certificação aceita
pela Anatel, com IMEI adulterado ou outras
formas de fraude. Participam do projeto,
coordenado pela Agência, a indústria e as
empresas de telefonia móvel.

O número de usuários cadastrados
para a utilização da solução já ultrapassava a marca de dois milhões e haviam sido
gerados mais de 1,7 mil alertas, totalizando
mais de 24 milhões de mensagens de texto
encaminhadas aos usuários cadastrados. O
conteúdo dos alertas – enviados pelas operadoras de telefonia móvel por mensagens
de texto (SMS) – é de responsabilidade dos
órgãos de Defesa Civil.

Dados coletados pela Anatel demonstram que cerca de um milhão de aparelhos
irregulares entram nas redes das prestadoras mensalmente. Inicialmente, o bloqueio não afetará os terminais exclusivos
para dados, isso porque não seria possível
encaminhar as mensagens informativas
aos aparelhos.

No final do exercício, a Anatel estudava
a viabilidade técnica de realização de notificações de emergência via TV por Assinatura, como meio adicional de envio de alertas à população. Nesta solução, prevê-se
que a notificação enviada pela Defesa Civil
apareça como uma janela instantânea sobreposta à programação que estiver sendo
assistida pelo usuário.

O projeto-piloto será iniciado no Distrito Federal e em Goiás a partir de 22 de fevereiro de 2018, com o envio de mensagens
SMS aos usuários de novos aparelhos irregulares. Os consumidores que habilitarem
celulares irregulares serão notificados e,
após 75 dias, o aparelho não irá mais funcionar nas redes de telecomunicações brasileiras. O bloqueio dos aparelhos irregulares ocorrerá a partir de 9 de maio de 2018.
Após a avaliação desse piloto – e realização de eventuais ajustes –, o bloqueio
será implementado nas demais Unidades
da Federação.
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Entenda melhor
O serviço de alerta de desastres naturais começou a ser
utilizado no Japão em 2007 e,
atualmente, mais de 20 países –
entre eles Canadá, Chile, Bélgica
e Filipinas – contam com serviços
semelhantes.
No Brasil, o serviço de alerta via SMS é custeado pelas empresas de telecomunicações, sem
qualquer custo para o cidadão ou
o Governo. Para receber os alertas,
o consumidor deve se cadastrar
no sistema enviando mensagem
para o número 40199 com o CEP
de interesse.
Os usuários de telefones
móveis recebem um SMS de alerta em caso de iminência de desastres naturais. A responsabilidade
pelo envio dos alertas é do Centro Nacional de Gerenciamento
de Riscos e Desastres e da Defesa
Civil dos estados e municípios.
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ATUAÇÃO
INTERNACIONAL
Em outubro, a União Internacional de
Telecomunicações (UIT) realizou, em Buenos Aires, na Argentina, a Conferência
Mundial de Desenvolvimento das Telecomunicações (CMDT). A vice-presidência
da Conferência foi ocupada pela Anatel,
que representou os países do continente
americano. A Conferência abordou temas
de grande relevância, como governança
da internet, segurança, proteção de dados
e privacidade.
Foram aprovados documentos estratégicos da Conferência, como a
Declaração de Buenos Aires, e do Bureau
de Desenvolvimento (UIT-D), como o Plano de Ação de Buenos Aires, o Plano Estratégico e a revisão das Resoluções e
Questões de Estudos. A delegação brasileira, liderada pela Anatel, participou ativamente das discussões e levou contribuições
sobre acessibilidade, consumidor, transição
analógico-digital, conformidade e interoperabilidade, comunicações de emergência,
indicadores e estatísticas e capacitação.
As propostas brasileiras foram aprovadas e
passaram a nortear os trabalhos da UIT-D
para o período 2018-2021.
Na Sessão 2017 do Conselho da UIT, a
delegação brasileira negociou a aprovação
do tema “Políticas públicas relacionadas
às OTTs” para a consulta pública aberta do Grupo de Trabalho do Conselho da
UIT sobre políticas públicas relacionadas
à internet.
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Em setembro, a Anatel promoveu reuniões de coordenação que resultaram em
oito contribuições à consulta pública. O
Brasil foi o país que apresentou o maior
número de contribuições para o debate; os
posicionamentos construídos reforçaram o
papel de liderança da Anatel no tema.
Ainda nessa Sessão do Conselho, o
Brasil foi nomeado presidente do Grupo de
Trabalho do Conselho da UIT para elaboração dos planos estratégico e financeiro
da organização para 2020-2023. Os planos
serão elaborados pelos estados-membros e
membros do setor da UIT, sob a presidência
do Brasil, para posterior aprovação na Conferência de Plenipotenciários 2018 (PP-18).
Na CMDT-2014, realizada em Dubai, a
Anatel atuou fortemente para que a governança da internet fosse incluída como um
dos temas prioritários para capacitação
dos países em desenvolvimento, principalmente para a região das Américas, tendo
em vista que este assuntou foi listado como
uma das cinco Iniciativas Regionais para
as Américas aprovadas na Conferência de
Desenvolvimento de 2014 (CMDT14).
Somente em 2017, no entanto, foi realizado o primeiro evento sobre o tema. Promovido pelo Escritório Regional da UIT para
as Américas, o Workshop Regional da UIT
sobre Governança da Internet contou com
apoio da Anatel.
Ainda em relação à UIT, cabe mencionar a criação e apresentação, no exercício,
de um simulador de convivência entre sistemas móveis de 5ª Geração e outros sistemas de radiocomunicações no ambiente
internacional. O Sharq, como passou a ser

10 Outubro 2018

chamado, tornou-se referência de implementação da Recomendação UIT-R M.2101.
No exercício, também foram iniciadas
negociações, em conjunto com o Itamaraty,
para acordo de redução de preços de
roaming internacional com a Argentina. Essas negociações se inserem em instruções
contidas na Declaração Conjunta dos Presidentes do Brasil e da Argentina. Da mesma
forma, foi dado início às negociações com o
Bureau de Radiocomunicações da UIT para
uso da Estação de Monitoração de Satélites
da Anatel.
Ainda na esfera da cooperação multilateral, a Agência manteve atuação destacada nas associações regionais de telecomunicações, compartilhando sua experiência
regulatória e trocando informações com
reguladores congêneres, especialmente
os latino-americanos e africanos de expressão portuguesa. Merece destaque a
participação da Agência na IX Assembleia
Geral da Associação de Reguladores de
Comunicações e Telecomunicações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Arctel-CPLP), realizada em Guiné-Bissau, e a colaboração ativa da Agência nos
grupos de trabalho técnicos e plenária
do Regulatel.
No plano da cooperação bilateral, a
Anatel recebeu em sua sede, em Brasília,
representantes das agências reguladoras
de telecomunicações de Portugal, Angola,
Moçambique,
Colômbia,
El
Salvador
e Japão.
Em cooperação com o Ministério
de Relações Exteriores, a Anatel participou ativamente da Comissão Negocia-
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dora Birregional Mercosul-União-Europeia.
Com o Brasil ocupando a presidência
pro-tempore do bloco entre julho e dezembro, foi possível avançar na elaboração de
um texto positivo para o setor de telecomunicações, que servirá não somente para a
negociação específica entre União Europeia
e Mercosul, mas, também, para as próximas
negociações bilaterais.
No âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico,
o exercício 2017 foi determinante devido
à decisão do Governo Federal de solicitar
a acessão do Brasil como membro pleno
da entidade. A Anatel atuou – novamente
em conjunto com o Ministério de Relações
Exteriores – no complexo processo de
avaliação do conjunto de recomendações
e demais instrumentos da Organização,
o que demandou a análise de mais de 30
documentos com impacto direto ou indireto na estrutura regulatória ou no setor de
telecomunicações.

INTERAÇÃO COM A
SOCIEDADE
Portal
Em setembro, a área do portal da
Anatel destinada aos consumidores de
serviços de telecomunicações foi reformulada – com nova disposição de elementos na
página inicial, alteração de itens do menu e
maior ênfase a conteúdos sobre direitos do
consumidor. Buscou-se, com as alterações,
contribuir para que o usuário encontre o
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conteúdo desejado com maior facilidade
e se mantenha atualizado sobre seus direitos, informações de telecomunicações
e tecnologia.

Educação para o
consumo

Na comparação com 2016, o número de
acessos ao portal da Anatel registrou queda de 10,1%, tendo alcançado 5,9 milhões de
usuários. Dentre os conteúdos mais acessados, destacam-se:

No exercício, a Anatel firmou parceria com a Empresa Brasil de Comunicação
(EBC) para a produção de spots de rádios
com dicas rápidas sobre telecomunicações.
O conteúdo está disponível no portal da
Anatel e pode ser veiculado por qualquer
emissora interessada.

• orientações sobre como reclamar
de uma prestadora;
• informações sobre os canais de
atendimento da Anatel;
• sistemas interativos da Agência;
• acesso a processos, por meio do
Sistema Eletrônico de Informações
(SEI);
• informações sobre radioamador;
• informações sobre rádio do cidadão;
• orientações para certificar produtos; e
• dados sobre
serviços.

a

qualidade

dos

Diariamente, o portal é atualizado com
informações, notícias e orientações aos
consumidores, entre outros conteúdos.
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Ações de comunicação

Além disso, foram produzidos novos
tutoriais para a série Anatel Explica, campanha educativa com informações sobre
direitos dos usuários e outros assuntos
sobre o setor de telecomunicações. Entre dezembro de 2015 e setembro de 2017,
quando a série foi encerrada, foram publicados cem tutoriais, que resultaram em 125
mil acessos no portal e 40 mil interações via
redes sociais.
Desde setembro, quando a área do
portal destinada aos usuários foi reformulada, como destacado anteriormente, esse
espaço passou a ser o elemento central das
ações de educação para o consumo desenvolvidas pela Agência.
Cabe mencionar, ainda, o esforço da
Anatel para ampliar as ações de educação
e orientação ao consumidor por meio de
mídias sociais. No exercício, a Agência
respondeu cerca de 450 comentários de
usuários no Facebook, redirecionando as
pessoas para os canais oficiais da Anatel e
repassando informações sobre regras dos
serviços e a atuação da Agência.

Ao longo de 2017, a Anatel publicou
330 notícias em seu portal na internet.
Esse material foi distribuído, por e-mail, aos
mais de seis mil usuários cadastrados na
Sala de Imprensa da Agência e divulgado
também nos perfis da Anatel no Twitter e
no Facebook.
No canal da Agência no Youtube são
disponibilizados vídeos das reuniões do
Conselho Diretor e do Conselho Consultivo
da Agência, além da gravação de audiências públicas, vídeos institucionais e tutoriais sobre aplicativos e sistemas.

Atuação institucional
Em 2017, a Agência participou de mais
de 400 eventos e reuniões institucionais
em todo o Brasil. Em 80,9% dessas oportunidades, os servidores da Anatel ministraram palestras, integraram mesas-redondas
ou coordenaram debates sobre o setor de
telecomunicações e a atuação da Agência.
A Anatel iniciou, no exercício, trabalho
de sistematização do recebimento e tratamento de solicitações de informações institucionais encaminhadas à Agência: foram
cadastradas 3,2 mil demandas, quase 80%
delas provenientes de órgãos ou membros
do Poder Legislativo e do Ministério Público.
Embora as demandas registradas
tratassem de quase 90 temas diferentes,
20% delas estavam relacionadas a questões
como qualidade, cobertura e ampliação
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do acesso aos serviços de telecomunicações. O Ministério Público Federal foi o
maior demandante da Anatel no período,
responsável por 40,3% das solicitações
recebidas pela Agência. São Paulo foi a
Unidade da Federação com maior quantidade de demandas (714, o equivalente a
22,1% do total).
Os dados decorrentes da sistematização das demandas, vale destacar,
poderão ser usados pela Agência como
subsídios para ações de regulamentação e
acompanhamento e controle.
Como parte do relacionamento com o
Legislativo Federal, a Anatel compareceu a
15 eventos promovidos pelo Congresso Nacional: oito audiências públicas na Câmara
dos Deputados, seis no Senado Federal e
uma no Conselho de Comunicação Social
(CCS). Entre os temas tratados, fundos setoriais, radiodifusão comunitária, limitação de
uso da banda larga, qualidade dos serviços
prestados, recuperação judicial da Oi e Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da
Telefônica/Vivo.
No exercício, a Anatel passou a acompanhar 121 novas matérias legislativas: 95
na Câmara dos Deputados e 26 no Senado
Federal. No final de 2017, a Anatel acompanhava 1,3 mil propostas legislativas.
Ao longo do ano, a Agência encaminhou ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações 60 posicionamentos institucionais sobre propostas de
lei em tramitação.
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Consultas e audiências
públicas
Em 2017, a Anatel realizou 29 consultas públicas por meio das quais a sociedade pôde opinar sobre os mais variados
temas regulatórios. Ao longo do exercício,
foram recebidas, por meio do Sistema de
Acompanhamento de Consultas Públicas
(SACP), 1.015 contribuições de prestadoras de serviços de telecomunicações, associações, sindicatos, órgãos de defesa do
consumidor, usuários de serviços, cidadãos
interessados, entre outros.
Todas as contribuições recebidas foram
analisadas e várias delas resultaram em
melhoramentos nos normativos. A proposta com maior número de contribuições,
235, foi a do Regulamento sobre Condições
de Uso de Radiofrequências pelo Serviço
de Radioamador.
Além das consultas públicas, a Agência realizou quatro audiências públicas de
propostas normativas relacionadas a temas
que demandavam debate com a sociedade:
• Propostas de revisão do Plano Geral
de Metas de Competição (PGMC),
do Regulamento Geral de Interconexão (RGI) e do Regulamento de Homologação de Ofertas de
Referência de Produtos de Atacado
(RHORPA), realizadas em 24 de janeiro de 2017;
• Propostas de Plano Geral de Outorgas (PGO) da telefonia fixa, de Termos de Autorização Único, e de TePágina 49 de 99
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mas relevantes para a alteração da
legislação de Telecomunicações, realizada em 30 de maio de 2017;
• Proposta de destinação de faixas
de radiofrequências para o Serviço
Móvel Global por Satélite (SMGS),
realizada em 25 de agosto de 2017; e
• Proposta de Regulamento Geral de
Numeração, realizada em 14 de setembro de 2017.

TRANSPARÊNCIA
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As reuniões do Conselho são transmitidas, em tempo real, pela internet e as gravações são
disponibilizadas no canal da Anatel no YouTube.

Lei de Acesso à Informação
No exercício, foram registrados 1.030 pedidos de informação baseados na
Lei de Acesso à Informação. Apenas 20 solicitações – menos de 2% do total – foram negadas:
cinco por se tratarem de pedidos genéricos, cinco pedidos incompreensíveis, três pedidos que
exigiam tratamento adicional de dados, três pedidos desproporcionais ou desarrazoados e
quatro que envolviam informação sigilosa.
A Lei estabelece que as respostas aos pedidos de informação devem ser enviadas em até
20 dias, prorrogáveis por mais dez. O prazo médio para respostas da Anatel, ao longo do ano,
foi de 9,4 dias.

Reuniões do Conselho
Diretor

Das respostas fornecidas pela Agência, 72 – o equivalente a 7% – foram objeto de recurso
aos superintendentes (primeira instância) e 14 motivaram recursos ao Conselho Diretor (segunda instância). Foram apresentados, ainda, sete recursos ao Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União (CGU), nenhum deles considerado procedente.

Em 2017, foram realizadas 25 reuniões
do Conselho Diretor, com 1.290 itens pautados para deliberação. No exercício,
foram realizados, ainda, mais de 240 circuitos deliberativos, sendo 153 relativos a
matérias administravas e 89 destinados a
permitir deliberações mais céleres sobre
temas variados.

A tabela abaixo mostra como evoluiu o número de pedidos de informação – e recursos às
respostas fornecidas pela Anatel – nos últimos três anos.

Desde 2014, é permitido o acesso da
sociedade no espaço onde ocorrem as reuniões do Conselho Diretor, com exceção da
parte fechada (destinada a assuntos administrativos). Além disso, as partes, por si ou
por seus procuradores devidamente constituídos, têm direito a manifestação oral nas
reuniões do colegiado. No exercício, foram
registradas mais de 30 manifestações.
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PANORAMA
DE SERVIÇOS
Evolução dos acessos de telecomunicações
(em milhão)

ACESSOS
342,13

356,19

369,22
346,09

315,02

Após a criação da Anatel, as telecomunicações no Brasil passaram por transformações significativas. Este capítulo apresenta um panorama do setor no final de 2017 e alguns dos principais avanços dos últimos 20 anos.

331,62 323,99

269,81
235,42
208,80

Em dezembro de 1997, um mês após a instalação da Anatel, o Brasil contava com 24,1 milhões de acessos de serviços de telecomunicações de interesse coletivo. Um ano depois, em
1998, já havia sido registrado crescimento de 24%, e os acessos somavam 29,9 milhões.

173,99
134,60

149,22

112,19

Desde então, o setor experimentou expressivos crescimentos na base de assinantes, atingindo o maior quantitativo de acessos – 369,2 milhões – no exercício 2014. Nos últimos três anos,
no entanto, tem sido verificada retração e, no final de 2017, o Brasil possuía 324,0 milhões de
acessos, volume 2,3% inferior ao registrado em 2016. O único serviço que registrou crescimento
no exercício foi o de banda larga fixa.
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O gráfico a seguir mostra como evoluíram os quatro principais serviços de telecomunicações
de interesse coletivo – telefonia fixa (STFC), telefonia móvel (SMP), banda larga fixa (SCM) e TV
por Assinatura (SeAC) desde 1998, quando a Anatel passou a acompanhar esses dados.
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Em 1998, a telefonia fixa respondia por 66,7% dos acessos de serviços de telecomunicações. Vinte anos depois, o serviço com maior percentual de acessos era a telefonia móvel,
com 73% do total. Na comparação com 2016, a atual participação dos acessos de banda larga
fixa – serviço que não existia quando a Anatel foi criada – teve aumento de 0,8 ponto percentual. O gráfico abaixo mostra como evoluiu, nos últimos 20 anos, a distribuição dos acessos de
telecomunicações por tipo de serviço.
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Como resultado dessa concentração, a densidade dos serviços ainda é bastante desigual
entre as regiões, como detalhado na tabela a seguir, na qual se percebe que Norte e Nordeste
estão bastante distantes das densidades médias do Brasil. A densidade dos serviços de telefonia fixa, banda larga fixa e TV por Assinatura são medidas pela razão entre o número de
acessos por grupo de 100 domicílios; a da telefonia móvel considera acessos por grupo de
100 habitantes.
Até a edição do Relatório Anual 2016, a Anatel calculava a densidade da telefonia fixa
considerando acessos por 100 habitantes; a partir da percepção de que a análise por grupo de
domicílios resultaria em retrato mais preciso da realidade, optou-se por mudar essa métrica.

SeAC

Densidade dos serviços por Região

No final de 2017, a Região Norte era a que concentrava o menor volume de acessos de
serviços de telecomunicações; embora reunisse 8,6% da população, somava apenas 3% dos
acessos de telefonia fixa. O gráfico ao lado mostra a distribuição dos acessos dos quatro
serviços de interesse coletivo nas cinco regiões do País, bem como o percentual da população
brasileira em cada Região.
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Região
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Brasil

SMP

STFC

SCM

TV por
Assinatura

90,42
96,76
126,79
126,17
118,18
113,88

23,71
25,49
59,30
82,88
66,20
59,01

20,51
19,92
45,27
55,06
47,84
41,39

14,89
11,65
23,47
36,81
26,28
25,92
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Participação dos acessos das concessionárias
e das autorizadas no mercado

Pelo terceiro ano consecutivo, a base de assinantes do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC, a telefonia fixa) diminuiu. Em relação a 2016, a redução – que só não tem sido mais
significativa devido à inclusão da telefonia fixa em pacotes com outros serviços, como banda
larga, telefonia móvel e TV por Assinatura – foi de 2,7%.
98,42%

98,16%

97,55% 96,94% 95,96%
94,23%

No final do exercício, o Brasil contava com 40,9 milhões de acessos em serviço. O cancelamento de pouco mais de um milhão de linhas resultou na mais baixa densidade – número
de acessos por grupo de 100 domicílios – registrada desde 1999, como mostra o gráfico abaixo.
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Tanto autorizadas quanto concessionárias tiveram, em 2017, redução no número de assinantes. A queda foi mais significativa para as concessionárias, que encerraram o ano com 23,8
milhões de acessos, 4% a menos que em 2016. Entre as autorizadas, a retração foi de 0,8%,
como mostra o gráfico a seguir.

20,0%
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A variação percentual tem como referência o número absoluto de acessos

Embora as concessionárias concentrem 58,1% dos acessos da telefonia fixa, a participação
das empresas autorizadas – que prestam o serviço no regime privado – tem crescido ano após
ano, como mostra o gráfico ao lado.
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Distribuição dos acessos do STFC
Concessionárias x Autorizadas
(em milhão)

41,22

45

6,68

41,50
8,12

10 Outubro 2018

Como mencionado anteriormente, a distribuição da telefonia fixa pelas cinco regiões
geográficas do Brasil é bastante irregular. A Região Centro-Oeste é a que apresenta maior proporcionalidade entre população (7,6%) e acessos (7,8%). O Sudeste concentrava, no final do
exercício, 60,7% dos acessos e 41,8% da população.
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A variação percentual tem como referência o número absoluto de acessos
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Sul

% dos acessos

Densidade
A densidade da telefonia fixa verificada no Brasil no final de 2017 – de 59,0 acessos por
grupo de 100 domicílios – representou redução de 3,45 em relação ao valor registrado no exercício anterior. Houve diminuição em todas as regiões do País, sendo mais expressiva (-6%) na
Região Nordeste, como mostra o gráfico a seguir.

Projeção de acessos do STFC
(em milhão)

41,50

Nordeste

% da população

Revistas periodicamente, as projeções da Anatel sugerem que o ritmo da retração da base
de assinantes da telefonia fixa tende a diminuir, embora permaneça a tendência de substituição
deste por outros serviços de telecomunicações. Assim, mantendo-se o comportamento dos últimos anos, em 2021, o Brasil deverá contar com 38,2 milhões de linhas de telefonia fixa, queda
de 6,6% em comparação ao registrado no exercício 2017.
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Santa Catarina foi o único Estado onde houve crescimento da telefonia fixa (0,1%) e era, no
final do exercício, uma das cinco Unidades da Federação com densidade superior à media nacional (as outras eram São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná). A maior redução da
base de assinantes do serviço (-10%) foi verificada no Amapá, seguido pelo Amazonas (-8,8%).
O gráfico ao lado aponta como esse indicador evoluiu entre 2016 e 2017.
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Telefone popular
O Acesso Individual Classe Especial (Aice) – mais conhecido como telefone popular – foi
criado para permitir o atendimento a famílias inscritas no Cadastro Único dos programas sociais do Governo Federal. Essa modalidade de serviço possui condições especiais: oferecida por
todas as concessionárias de telefonia fixa, tem assinatura mensal com tarifa reduzida – entre R$
13,00 e R$ 15,00, com impostos.

10 Outubro 2018

Quando se analisa a distribuição dos telefones públicos nas regiões geográficas, verifica-se um equilíbrio importante entre os percentuais de aparelhos instalados e da população,
como demonstra o gráfico abaixo.

Distribuição dos telefones públicos por Região
(população x acessos)

No final do exercício, havia 87,6 mil assinantes do telefone popular. A Telefônica, com 49,9
mil linhas ativas, era a concessionária com maior número de clientes do Aice; em segundo lugar
estava a Oi, com 37,5 mil linhas.

41,87% 41,48%

Telefones públicos

27,57% 27,69%

A base de telefones de uso público no Brasil tem passado por seguidas reduções. Entre
2016 e 2017, a diminuição foi de 1% e o País encerrou o exercício com 830,1 mil orelhões instalados, como mostra o gráfico abaixo. No final do ano, a densidade da telefonia pública – número
de aparelhos por grupo de mil habitantes por município – havia caído para 4,0, valor limite para
esse indicador, segundo estabelece o Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU).
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Entre 2016 e 2017, o número de orelhões adaptados para pessoas com deficiências diminuiu 3,3%; os 24,2 mil terminais adaptados equivaliam a 2,9% do total de telefones públicos
instalados no País.
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A variação percentual tem como referência o número absoluto de acessos
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Evolução de telefones públicos adaptados
(em mil)
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A variação percentual tem como referência o número absoluto de acessos

Telefonia móvel
O número de acessos da telefonia móvel, em 2017, era mais de 30 vezes superior ao de
1998, como mostra o gráfico abaixo. O Brasil encerrou o exercício com 236,5 milhões de acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP, a telefonia móvel) – redução de 3,1% em relação a 2016.
Como resultado dessa diminuição da base de assinantes, no final do exercício, a densidade da
telefonia móvel era de 113,9 acessos por grupo de cem habitantes – queda de 4,5 pontos percentuais na comparação com o registrado em 2016.
Essa retração, que segue tendência verificada desde 2015, é resultado, entre outros fatores, de decisões da Anatel que estabeleceram uma trajetória de redução do valor de uso de
rede móvel (VU-M), que remunera a interconexão entre redes VU-M, e resultaram na oferta de
planos de serviço com menor diferenciação no custo de chamadas entre operadoras, o que
diminuiu o uso de múltiplos chips pelos usuários finais.
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De acordo com projeção da Anatel, a tendência de queda na base de assinantes da telefonia móvel continuará pelos próximos anos, mas em ritmo mais lento. Até 2021, como mostra o
gráfico abaixo, o Brasil deverá contar com 229,2 milhões de acessos móveis, volume 3,1% inferior ao registrado em 2017. Cabe mencionar que a introdução de novas tecnologias relacionadas
à internet das coisas (IoT) pode afetar positivamente a evolução dos acessos.
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Projeção de acessos do SMP
(em milhão)

261,81

271,10

280,73

Os últimos anos têm sido marcados por substituição gradual de acessos pré-pagos por
pós-pagos. Essa troca se justifica, entre outros fatores, pela alteração do perfil dos usuários do serviço, que cada vez consomem mais dados, o que os faz procurar planos oferecidos na modalidade pós-paga. No final do exercício, 37,2% dos acessos já eram pós-pagos –
crescimento de 18,7 pontos percentuais em relação a 2008, quando a base pós-paga reunia
18,5% dos acessos.
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Em 2017, a base de assinantes da telefonia móvel na modalidade pós-paga registrou aumento de 10,8%, como aponta o gráfico abaixo. No pré-pago, manteve-se a tendência de retração do número de acessos, registrada desde 2010.
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A banda larga móvel é, atualmente, a principal plataforma de acesso à internet no País.
Os 188,9 milhões de acessos registrados em 2017 resultaram no atingimento de densidade de
90,9 acessos por grupo de 100 habitantes, como aponta o gráfico a seguir. Para efeitos de
comparação, o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM, a banda larga fixa) somava, no final
do exercício, 28,7 milhões de acessos. Embora a base de assinantes da telefonia móvel tenha
registrado queda de 3,1% entre 2016 e 2017, o número de acessos à banda larga móvel cresceu
2,8%, o que se deve à quantidade de terminais que suportam o acesso a banda larga móvel.
Em outras palavras, a população brasileira está substituindo seus telefones convencionais por
smartphones, ao mesmo tempo em que ocorre uma atualização natural da rede móvel 2G
pela 3G e 4G.

Variação pós-pago

A variação percentual tem como referência o número absoluto de acessos
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Distribuição dos acessos do SMP por Região
(população x acessos)

Evolução de acessos banda larga móvel
(em milhão)
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50,00%
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Variação

Resultado da retração da base de assinantes da telefonia móvel, a densidade do serviço
diminuiu, no exercício, em todas as regiões do País. A maior redução foi registrada na Região
Norte (-6,3%) e a menor, no Sudeste (-2,2%), como mostra o gráfico abaixo.

A variação percentual tem como referência o número absoluto de acessos

Densidade do SMP por Região
(acessos/100 habitantes)

As regiões Sul e Centro-Oeste eram as que apresentavam, no final de 2017, maior equilíbrio
entre os percentuais de acessos da telefonia móvel e população, como mostra o gráfico ao
lado. O Sudeste era a região com maior número de acessos (46,4%); a Região Norte possuía o
menor número de acessos (6,9%).
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129,01

126,17

133,07 126,79

96,76

Nordeste

Brasil

Sul
2016

Sudeste
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2017

No final de 2017, o Distrito Federal seguia com a maior densidade da telefonia móvel –
162,8 acessos para cada grupo de cem habitantes – apesar de ter sido a Unidade da Federação
a registrar maior diminuição desse indicador na comparação com o exercício anterior (-7,9%).
O Maranhão seguia com a menor densidade do serviço: 78,9 acessos por cem habitantes.
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Da mesma forma que em 2016, em 2017 a banda larga fixa foi, novamente, o único serviço
de interesse coletivo a registrar crescimento da base de assinantes. Na comparação com 2016,
o crescimento foi de 7,2%. O acréscimo de 1,9 milhão de acessos resultou em aumento de 2,5
pontos percentuais na densidade do serviço, que alcançou a marca de 41,4 acessos por grupo
de cem domicílios.
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Variação

A variação percentual tem como referência o número absoluto de acessos

De acordo com projeções da Anatel, o número de acessos da banda larga fixa tende a continuar crescendo nos próximos anos, o que vai ao encontro do estudo realizado pela Agência
em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) – mencionado no capítulo
Desempenho da Anatel – que buscou identificar o mercado potencial de banda larga no Brasil.
Até 2021, a quantidade de acessos à banda larga fixa deve alcançar 37,6 milhões, volume 31,1%
superior ao registrado no final de 2017, como mostra o gráfico a seguir.
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Densidade do SCM por Região
(acessos/100 domicílios)

Projeção de acessos do SCM
(em milhão)
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A Região Norte era a que possuía, no final de 2017, o menor número de acessos à banda
larga fixa: apenas 3,7%, embora concentrasse 8,6% da população. O Sudeste, por outro lado,
respondia por 57,5% dos acessos ao serviço, como aponta o gráfico abaixo.

Sul

Sudeste

2017

Densidade
Embora possua a menor densidade do serviço – 19,9 acessos por grupo de cem domicílios
–, a Região Nordeste foi a que registrou, entre 2016 e 2017, maior incremento desse indicador
(14,7%). O menor aumento (4,2%) foi registrado no Sudeste, que permanecia com a maior densidade da banda larga fixa. Roraima foi o único Estado em que, na comparação com 2016, não
houve aumento da densidade da banda larga fixa: o indicador permaneceu inalterado, com
23,9 acessos para cada grupo de cem domicílios. Maranhão (13,4) e Pará (14,7) eram, no final
do exercício, os estados com menor densidade do serviço. O Distrito Federal, com 69,7 acessos para cada grupo de cem domicílios, era a Unidade da Federação que, proporcionalmente,
à população, concentrava maior quantidade de acessos, como detalhado no gráfico a seguir.

Distribuição de acessos de SCM por Região
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TV por Assinatura
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A exemplo do que ocorreu com os serviços de telefonia fixa e de telefonia móvel, a TV por
Assinatura também registrou, em 2017, redução da base de assinantes. No final do exercício,
o Brasil contava com 18,0 milhões de assinaturas de TV, queda de 4,5% na comparação com o
ano anterior. Como resultado, a densidade do serviço – número de assinaturas por grupo de
cem domicílios –, que atingiu 29,7 no exercício 2014, caiu para 25,9, menor patamar desde 2011,
como mostra o gráfico abaixo.

Evolução dos assinantes de TV paga
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Variação

2016
-1,67%
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Densidade (assinaturas/100 domicílios)

A variação percentual tem como referência o número absoluto de acessos

Considerando a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 3,0
pessoas por domicílio, os serviços de TV paga estavam disponíveis, no final de 2017, para 54,0
milhões de brasileiros.
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47,56
52,58
50,79
52,77
62,14
63,68
65,74
69,73

De acordo com projeções da Anatel, se mantida a tendência dos últimos anos, até o final
de 2021 o número de assinaturas de TV paga no País deverá ser reduzido em 14,8%, chegando
a 15,3 milhões, como detalhado no gráfico a seguir.
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16,19

19,57

19,11

Como resultado do cancelamento, entre 2016 e 2017, de 839,9 mil assinaturas de TV paga,
a densidade do serviço diminuiu em todas as regiões do País. No final do exercício, o Sul e o
Sudeste eram as únicas regiões que possuíam densidade – número de assinaturas por grupo de
cem domicílios – superior à média nacional, como mostra o gráfico abaixo. A maior variação,
no período, foi registrada na Região Centro-Oeste, que encerrou o ano com densidade de 23,5
(redução de 6,1% em relação a 2016).

18,80 17,96
17,30 16,63
15,96 15,30

12,74
9,77
6,32

7,47

2008 2009 2010

2011

Densidade de TV por Assinatura por Região
(assinaturas/100 domicílios)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Assinaturas

533

Densidade

Projeção das assinaturas de TV paga
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Quarta-feira

Projeção de assinaturas
39,04

No final de 2017, o maior desequilíbrio entre quantidade de assinaturas de TV paga e população era verificado na Região Sudeste, que concentrava 41,9% da população brasileira e 61,4%
de todas as assinaturas à TV paga, como aponta o gráfico abaixo.
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Sudeste

Apenas três estados tiveram, em 2017, aumento da densidade da TV por Assinatura: Piauí (7,5%), Maranhão (3,2%) e Tocantins (2,3%). As maiores reduções, por outro lado, foram
verificadas no Amapá (-11,8%), na Paraíba (-10,6%) e em Sergipe (-10%). O gráfico a seguir
mostra como evoluiu, na comparação com 2016, a densidade da TV por Assinatura em cada
Unidade da Federação.

Sul
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Telefonia móvel
Embora a telefonia móvel ainda responda por mais de 70% do total de acessos a serviços
de telecomunicações de interesse coletivo – que incluem, além do SMP, também a telefonia
fixa, a banda larga fixa e a TV por Assinatura –, a participação desse segmento tem diminuído
desde 2011, quando concentrava 76,9% dos acessos, como mostra o gráfico abaixo.

Participação do SMP no mercado de telecomunicações

75,35%

64,05%

2017
35,11%

69,53%

72,15%

73,89% 75,22%

76,89% 76,52% 76,11% 76,03%

74,49% 73,60%
72,99%

58,48%

64,89%

2016

17,94
16,81
19,60
18,83
19,60
18,83
20,94
20,41
20,95
19,84
23,40
21,51
22,70
22,02

66,96%

59,78% 59,01%

51,46%

40,22%

48,54%

55,18%
44,82%
40,99%

41,52%
24,65%

35,95%

33,04%

30,47%

27,85%

26,11% 24,78%

23,11% 23,48% 23,89% 23,97%

27,01%
25,51% 26,40%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

27,33
25,92
29,90
27,45
28,21
27,46
30,09
30,01

Outros serviços (STFC, SCM, TV por Assinatura)

43,03
41,18
43,42

46,65
46,98

50,83

SMP

No final de 2017, os principais grupos com atuação nacional – Vivo, Claro, Tim e Oi – respondiam por 97,9% do total de assinantes, como mostram os gráficos a seguir. Entre 2016 e
2017, a participação da Vivo no mercado registrou crescimento de 1,5%; a maior redução ocorreu na base de clientes da Tim (-1,2%), que passou da segunda para a terceira posição.
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Distribuição dos acessos do SMP por operadora
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Quando se analisa o market share de cada Unidade da Federação, verifica-se que em alguns estados prestadoras menores têm participação mais significativa. Exemplos disso são a
Nextel, que detém 5,6% do mercado do Rio de Janeiro, e a Algar, que, em Minas Gerais, soma
5% dos acessos.
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Banda larga fixa
Na comparação com 2016, o número de empresas autorizadas a prestar o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM, a banda larga fixa) registrou aumento de 21,3%, alcançando 8,6 mil
prestadoras, como mostra o gráfico abaixo.

Quantidade de prestadoras do SCM por município
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No final de 2017, todos os 5.570 municípios brasileiros possuíam ao menos uma prestadora
de banda larga fixa, como mostra o gráfico a seguir. Na maioria dos municípios (72%), a população contava com cinco ou mais opções para a prestação do serviço.

Diversas medidas da Anatel têm contribuído para esse aumento do número de provedores
de internet. Dentre elas, cabe destacar a edição do Regulamento do Serviço de Comunicação
Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013, que permitiu a simplificação do processo de
autorização e de licenciamento de estações e reduziu o valor da autorização para a prestação
do serviço de R$ 9 mil para R$ 400,00; e o Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, aprovado pela Resolução nº 680/2017, (mais informações no
capítulo Desempenho da Anatel), que permitiu que prestadores com até cinco mil acessos e
que utilizavam apenas equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita e/ou meios
confinados, fossem dispensados de autorização para a prestação do serviço.
Em 2017, a participação de outras empresas no mercado cresceu pouco mais de quatro
pontos percentuais, resultado do número de empresas autorizadas. Apesar desse incremento,
as maiores empresas do segmento de banda larga fixa ainda concentravam mais de 80% dos
acessos, como mostram os gráficos a seguir.
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Distribuição das acessos do SCM por prestadora
2017

2016
Outras
14,79%
Claro/Embratel
/NET
31,44%

Algar/CTBC
1,85%

Amapá e Roraima eram, em dezembro de 2017, as Unidades da Federação com menor
número de prestadoras de TV por Assinatura: apenas quatro empresas ofereciam o serviço em
cada um desses estados. No outro extremo, São Paulo reunia 15 opções para os consumidores.

Outras
18,84%

Claro/Embratel
/NET
30,95%

Prestadoras de TV paga por UF

Algar/CTBC
1,89%
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23,97%

15

Telefônica/
VIVO
27,95%

OI
21,93%

Telefônica/
VIVO
26,39%

TV por Assinatura

4

No final de 2017, as duas maiores prestadoras do País – Claro e Sky – concentravam 80,2%
do total de acessos, como apontam os gráficos abaixo. Em regiões onde há ofertas de serviços
por meio de várias tecnologias, as prestadoras menores registram bons resultados, embora não
sejam capazes de contestar a posição de mercado dos principais grupos.

Telefônica/Vivo
9,12%

Telefônica/Vivo
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Oi
6,94%
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Seguindo tendência verificada desde 2010, em 2017 o percentual de acessos de segunda
geração (tecnologia GSM) registrou diminuição de 5,8 pontos percentuais. A participação dos
acessos providos por tecnologias que suportam a banda larga móvel – como LTE e WCDMA – e
daqueles usados como terminais de dados seguiu aumentando, como mostra o gráfico abaixo.
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Os gráficos a seguir mostram a distribuição de acessos, por tecnologia, em 2016 e 2017.
Evolução dos acessos do SMP por tecnologia
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Distribuição dos acessos do SMP por tecnologia
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19,51
2016

Banda Larga Móvel (LTE, WCDMA, CDMA2000 e Dados Banda Larga)

GSM
47.626.782
19,51%

13,71
2017

No final do exercício, os acessos do tipo M2M Especial (desonerados) somavam 6,3
milhões; os M2M Padrão (não desonerados), terminais máquina-a-máquina que não se enquadram na definição do Decreto nº 8.234/2014, totalizavam 8,9 milhões de acessos
em operação.
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Dados Banda
Larga
4.499.236
1,84%

CDMA
919
0,00%

M2M
Padrão
8.940.621
3,78%

M2M
Especial
6.278.664
2,65%

GSM
32.413.781
13,71%

Dados Banda
Larga
3.014.222
1,27%

CDMA
340
0,00%
LTE
102.238.044
43,23%

WCDMA
119.100.517
48,80%

M2M

A participação dos acessos atendidos pela tecnologia LTE (quarta geração) registrou,
no exercício, aumento de 18,6 pontos percentuais em relação a 2016, atingindo a marca de
43,2% do total de acessos móveis em funcionamento no Brasil. Com esse acréscimo, a LTE
superou, pela primeira vez, o número de acessos providos pela tecnologia WCDMA (terceira geração), que manteve tendência de queda de participação no mercado (redução de 13,5
pontos percentuais).
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M2M
Especial
5.447.853
2,23%

LTE
60.104.360
24,63%

WCDMA
83.602.876
35,35%

Apesar de a telefonia móvel ser um serviço prestado em regime privado – no qual não existem obrigações de universalização, a Anatel tem estabelecido obrigações de cobertura em
seus editais de licitação de radiofrequências. Como resultado desses compromissos assumidos
pelas prestadoras, tem crescido o atendimento a municípios com tecnologias mais modernas.
No final do exercício, 5,3 mil municípios – o equivalente a 95,4% do total – já contavam com
atendimento por tecnologias de terceira geração, como aponta o gráfico abaixo. Além disso,
3,8 mil municípios eram atendidos também por 4G.
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Evolução dos acessos do SCM por tecnologia
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1,04
0,67

2,01
1,49
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1,47
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No período, os novos acessos por cabo (Cable Modem e HFC) somaram 414,7 mil adições
líquidas; no final de 2017, os acessos providos por essa tecnologia somavam 31,4% do total.
Fibra e cabo, vale lembrar, permitem acessos com velocidades superiores a 50 Mbps, ao contrário da tecnologia de xDSL, que tem perdido espaço.

9,57
9,84
9,27
7,44
7,36
6,73
5,96

Embora ainda concentre o menor percentual de acessos à banda larga fixa, a tecnologia
de fibra (FTTx) foi a que registrou, entre 2016 e 2017, o maior aumento no número de usuários,
com o acréscimo de 1,3 milhão de acessos – o equivalente a 66,5% da base existente em 2016
–, passando a responder por 10,6% do mercado, como aponta o gráfico abaixo.

0Kbps a 512Kbps

2011

128

2013
Sem Fio Fixa

No final do exercício, 34,6% dos acessos de banda larga fixa operavam na faixa de 2-12
Mbps. O maior crescimento, no entanto, ocorreu em velocidades superiores a 34Mbps, com
incremento de 47,1% na comparação com 2016, passando a representar 14,9% do total de acessos. O gráfico abaixo mostra como a velocidade dos acessos tem evoluído nos últimos anos.

4G

Banda larga fixa
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QUALIDADE

Percentual de indicadores atendidos por grupo

Além das atividades mencionadas no capítulo Desempenho da Anatel – como a elaboração de proposta de revisão do modelo de gestão da qualidade e a mudança no modelo de
medições de desempenho de banda larga –, a Anatel, no exercício, deu continuidade ao acompanhamento da qualidade dos serviços via monitoramento dos resultados dos indicadores previstos em regulamentos.

84,55%

88,40%

92,42% 89,53%
74,45%

69,44%

75,68%

82,21%

Telefonia fixa

33,80% 36,84% 37,16% 33,45%

Para o acompanhamento da qualidade da telefonia fixa, a Anatel monitora três aspectos:
reação do usuário, rede e atendimento. Esse monitoramento inclui prestadoras com pelo menos
50 mil acessos. No final de 2017, o percentual de cumprimento das metas de qualidade havia
atingido 78,6% – aumento de 1,1 ponto percentual em relação a 2016 –, tendo sido registrado o
maior índice desde 2013, como mostra o gráfico abaixo.

Rede

Reação do Usuário
2014

2015
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Atendimento
2017

Percentual de indicadores do STFC atendidos

74,70%

73,18%

72,82%

77,45%

O maior percentual de cumprimento das metas de qualidade foi verificado no Piauí (83,2%);
os menores, em Santa Catarina (75%) e Ceará (75,4%). O gráfico abaixo apresenta o resultado
do monitoramento da qualidade da telefonia fixa por Unidade da Federação.
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Entre 2016 e 2017 houve melhora no indicador de reação do usuário, que registrou aumento de 6,5 pontos percentuais, passando de 75,7% para 82,2%, como aponta o gráfico abaixo.
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Telefonia móvel

Percentual de indicadores atendidos por grupo

A avaliação da qualidade da telefonia móvel considera, além de reação do usuário, rede e
atendimento e indicadores relacionados à conexão de dados. A exemplo do que ocorre na telefonia fixa, também na móvel o monitoramento é feito em empresas com mais de 50 mil acessos. No exercício, o percentual de cumprimento de metas de qualidade alcançou 70%, como
indica o gráfico abaixo.
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Cumprimento de metas de qualidade do SMP por UF

67,19%

2017

66,52%

2016

66,38%

2015

64,95%

2014

Na comparação com 2016, a variação mais expressiva ocorreu nos indicadores de reação
do usuário, que registraram redução de 7,4 pontos percentuais, caindo de 49,8% para 42,4%.
Houve pequena melhora, como aponta o gráfico abaixo, nos indicadores de atendimento
e de rede.

64,18%

2013

Reação do Usuário
2015

Na análise por Unidade da Federação, verifica-se que, no final de 2017, os piores resultados
foram os do Pará (63,2%), do Maranhão (64,2%) e do Amazonas (64,9%). A Paraíba foi o Estado com maior percentual de cumprimento das metas de qualidade da telefonia móvel (77,3%),
como detalhado no gráfico abaixo.

63,19%

2012

2014

74,83%

69,58%

RO MS

AL

RN

TO

PB

74,49%

68,56%

73,06%

68,77%

72,84%

68,75%

67,05%
70,59%
67,70%
69,35%
66,60%

65,44%

64,91%

Percentual de indicadores do SMP atendidos
66,97%

541

133

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

542

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

Banda larga fixa

Percentual de indicadores atendidos por grupo

O percentual de cumprimento das metas de qualidade da banda larga fixa atingiu, no final do exercício, a marca de 64,2%, um ponto percentual acima do registrado em 2016, como
aponta o gráfico abaixo. Manteve-se, assim, tendência de melhora do indicador verificada desde 2015. Como nas telefonias fixa e móvel, também na banda larga fixa o monitoramento considera empresas com mais de 50 mil acessos.
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Rede
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Em 2017, a banda larga fixa foi o serviço com o menor percentual de cumprimento das
metas de qualidade. Em dez Unidades da Federação – Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Acre,
Pará, Piauí, Roraima, Amapá, Rondônia e Amazonas – o indicador ficou inferior a 60%, como
mostra o gráfico abaixo.
2017
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O único indicador que, entre 2016 e 2017, registrou redução na banda larga fixa foi o de
rede: queda de 3,1 pontos percentuais. No período, o aumento mais expressivo – 3,6 pontos
percentuais – ocorreu nos indicadores do grupo reação do usuário.
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Percentual de indicadores atendidos por grupo

TV por Assinatura
O acompanhamento da qualidade da TV por Assinatura é realizado por meio do monitoramento de quatro grupos de indicadores: qualidade, atendimento, cobrança e continuidade. São
avaliados os dez maiores grupos empresariais do segmento.

94,06%
92,82% 92,61%

92,73%
91,81%
90,06%

A TV por Assinatura foi o único serviço que, em 2017, registrou redução do percentual de
cumprimento das metas de qualidade. Com a redução de 0,9 ponto percentual, o indicador
caiu de 89,4% para 88,5%, como mostra o gráfico abaixo.
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TARIFAS E PREÇOS
Telefonia fixa

2013

2014

2015

2016

Nos últimos anos, os valores médios das assinaturas da telefonia fixa têm permanecido estáveis, o que se deve às regras de reajuste e revisão tarifária estabelecidas pela Anatel, segundo
as quais as concessionárias devem repassar aos usuários parte dos ganhos de produtividade e/
ou oriundos de reestruturações societárias.

2017

Na comparação com 2016, todos os grupos de indicadores apresentaram diminuição; a
maior variação foi observada nos indicadores do grupo cobrança, que passaram de 85,9% para
84%, como detalhado no gráfico abaixo.
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O reajuste das chamadas fixo-fixo aprovado pela Agência no exercício resultou em variações
na cesta da telefonia e nas chamadas de longa distância entre -0,24% e 0,76%. O gráfico abaixo
mostra como evoluíram, entre 2012 e 2017, os valores das assinaturas residencial, não residencial, tronco e de Acesso Individual Classe Especial (Aice, o telefone popular).
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Tarifa do plano básico de serviços
(média)

Comparativo Inflação x Reajuste
Ano-base: 2005

R$ 49,41

R$ 49,39

R$ 50,92

R$ 29,13

R$ 30,42

R$ 30,40

R$ 31,43

R$ 9,66

R$ 9,61

R$ 10,01

R$ 10,01

R$ 10,34

2013

2014

2015

2016

2017

R$ 47,84

R$ 47,69

R$ 47,55

R$ 29,39

R$ 29,30

100
80
60

R$ 17,63

2012

Assinatura Não Residencial e Tronco

Assinatura Residencial

40
20

Assinatura Classe Especial

-20

Desde 2005, a Agência tem homologado reajustes abaixo dos principais índices inflacionários: o reajuste médio da telefonia fixa acumulado no período foi de 16%, enquanto o
IPCA acumulado alcançou 92,8%, como mostra o gráfico abaixo, que apresenta comparativo
entre a inflação medida por diversos índices econômicos e os reajustes médios homologados
pela Anatel.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

IPCA

0

4,23

7,54

IST

0

0,62

3,54

IGP-DI

0

-0,14

4,23

16,88 20,37 27,30 37,72 50,99 57,84 65,40 82,29 93,37 95,43

Reajuste

0

-0,42

1,71

4,77

13,54 19,44 22,70 34,82 45,54 47,44 59,19 74,50 84,91 92,78
8,16

13,65

5,79

19,74 25,69 33,56 38,81 48,72 63,99 72,51 79,69

6,40

8,59

8,59

8,82

9,53

13,56

16,23

15,95

Entre 2012 e 2017, o valor das chamadas locais de fixo para móvel (VC-1) teve redução
de 49%, passando de R$ 0,49 para R$ 0,25. Nas chamadas para diferentes estados (VC-3) foi
registrado um percentual de redução menor, mas ainda bastante significativo: as tarifas caíram
31%. Essas diminuições foram possíveis devido a medidas previstas no Plano Geral de Metas de
Competição, que orientam a custos os valores de uso de redes móveis.
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Tarifa fixo-móvel do plano básico
(média)
IPCA grandes grupos
(janeiro a dezembro/2017)

R$1,13
R$1,06
R$0,94
R$0,99

R$0,88
R$0,78

R$0,93

R$0,65
R$0,46

R$0,40

6,51

Saúde e cuidados pessoais

R$0,74

R$0,49

7,08

Educação

R$0,78

R$0,82
R$0,65

6,28

Habitação

4,38

Despesas pessoais

R$0,36
R$0,25

R$0,25

2016

2017

4,10

Transportes
2012

2013

2014

2015

2,95

IPCA

VC-1 (chamadas locais)

2,89

Vestuário

VC-2 (chamadas para DDDs diferentes, no mesmo estado)
VC-3 (chamadas para estados diferentes)

Comunicação

Entre janeiro e dezembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou variação de 3%. No item Comunicação, a variação foi de 1,8%. O IPCA mede a inflação
de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal de famílias com rendimento entre um e 40 salários mínimos. O gráfico a seguir mostra a
variação do índice nos grandes grupos avaliados.

-1,49
-1,87

1,75
Artigos de residência
Alimentação e bebidas

Fonte: BCB-Depec (IBGE)

Quando se analisa os preços monitorados, aqueles estabelecidos por contrato ou por
órgão público, a variação do IPCA entre janeiro e dezembro foi de 8%. A telefonia fixa foi o único serviço em que foi registrada redução: a diminuição das tarifas atingiu 5,4%, como mostra
o gráfico a seguir.
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IPCA Preços Monitorados
(janeiro a dezembro/2017)

Gás de Botijão

Tráfego de voz x tráfego de dados
(em bilhões)

16,01

130

469,63
450

Plano de Saúde

13,53

394,25

110

Gasolina

89,80
90

Óleo Diesel

355,95

100

10,51

81,20 81,67

10,35

80

88,53

90,34 89,03

81,36

81,29

83,99
82,57
79,65

74,41

288,27

79,05
78,72 77,73
77,32
71,22

Água e Esgoto

70

10,31

Ônibus Urbano

8,35

50

40

IPCA

7,99
119,48

30

Metrô

4,03

20

10

Energia Elétrica

1,24

35,04

43,16 51,25
40,85 40,90

350

300

253,87 71,83

70,93 71,21
223,40
197,27

60

400

250

64,08

62,22 63,67

200

190,19
178,80
164,90
149,92
130,46

150

100

93,29
79,07
68,03
57,44 64,86

50

0

-

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI

-5,37

Telefone Fixo

2012

2013

2014

Tráfego de voz (minutos tarifados)

2015

2016

2017

Tráfego de dados (Mbytes)

Fonte: BCB-Depec (IBGE)

Telefonia móvel
Na comparação com 2016, o tráfego de voz na telefonia móvel diminuiu, mantendo tendência registrada já há alguns anos, como mostra o gráfico abaixo. No fechamento deste Relatório,
os dados relativos ao quarto trimestre de 2017 ainda não estavam disponíveis, mas até o final
do terceiro trimestre havia sido registrada redução, desde o início de 2012, de 14,4% no volume
de tráfego de voz. O tráfego de dados, por outro lado, havia crescido 1.240,3%.
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Embora em menor proporção, este mesmo movimento tem sido verificado nas receitas
da telefonia móvel. No período entre 2012 e 2017, as receitas decorrentes do mercado de voz
caíram de R$ 12,9 bilhões para R$ 6,5 bilhões (redução de 49,3%). No mercado de dados, houve
aumento de 319,4%, tendo sido alcançada, no final do exercício, a marca de R$ 9,1 bilhões, como
aponta o gráfico abaixo.
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Receita voz x receita dados
(em R$ bilhão)

15,71
14,29

14,47

13,97
12,89

14,13
14,00

Banda larga fixa

15,42
12,88
12,57

13,34

13,22

12,62
11,18

10,96
10,90

11,02

10,36

10,33

9,42

7,75 8,07
7,22 6,83 7,32
6,52 6,81
3,80
3,29 2,99 3,15 3,29 3,70
2,17 2,44 2,56

4,25 4,54

A exemplo do que ocorreu na telefonia fixa e na telefonia móvel, nos últimos anos também
na banda larga fixa tem sido verificada redução nos valores cobrados. No Serviço de Comunicação Multimídia, a Anatel acompanha os preços praticados a partir da análise do número
de usuários por faixa de velocidade, da velocidade média oferecida e da receita total das empresas. O cruzamento de todos esses indicadores permite calcular o valor médio mensal de 1
Mbps que, entre 2010 e 2017, caiu de R$ 21,18 para R$ 4,62 – redução de 78,2% –, como mostra
o gráfico abaixo.

9,93 8,86
9,10
8,68

5,06 5,44

7,62
6,54

Preço médio de 1Mbps
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI
2012

2013

2014

2015

Trafego voz

2016

2017

Receita dados

A análise dos dados de receita e de tráfego da telefonia móvel permite o acompanhamento,
pela Anatel, de indicadores de receita por minuto dos serviços prestados tanto na modalidade
pré-paga quanto na pós-paga. Os cálculos da Agência consideram não apenas os minutos cobrados diretamente dos assinantes, mas também os minutos com preço zero (promocionais).
Entre 2012 e 2017, o do minuto da telefonia móvel passou de R$ 0,17 para R$ 0,10, redução de
41,2%.
Evolução – tráfego e receita
R$0,50

100

89,80
90

81,20

88,53

90,34

81,67 81,36

89,03
81,29 79,65

83,99

76,77

74,41

80

77,73

79,05

GVT

77,32
R$0,40

71,22 70,93 71,21 71,83
64,08

70

50

40

R$0,17

30

R$0,19
R$0,17
R$0,16

R$0,17

R$0,17
R$0,15
R$0,15

R$0,16

R$0,16

R$0,16

2010

R$0,45

82,57

R$0,16
R$0,14

R$0,15

R$0,16

10

R$0,14

20

62,22

63,67

R$0,35

R$0,13

2013

2014

2015

2016

2017

R$ 4,32

R$ 2,08

R$ 2,73

R$ 8,00

R$ 7,53

R$ 4,07

R$ 3,50

R$ 2,28

R$ 3,27

R$ 4,23

R$ 16,90

R$ 11,53

R$ 5,20

R$ 4,89

R$ 5,14

R$ 5,29

R$ 2,11

R$ 5,70

Vivo

R$ 41,55

R$ 34,01

R$ 19,24

R$ 13,35

R$ 10,47

R$ 9,36

R$ 3,16

Oi

R$ 34,48

R$ 19,83

R$ 17,41

R$ 16,66

R$ 13,56

R$ 10,27

R$ 8,60

R$ 3,03

R$ 2,04

R$ 2,09

R$ 3,27

R$ 21,18

R$ 15,60

R$ 10,74

R$ 8,21

R$ 7,08

R$ 5,99

R$ 3,84

R$ 4,62

TIM

R$0,14
R$0,12

R$0,15

R$ 2,73

R$0,14

Média

R$ 2,76
R$ 7,13

R$0,05

R$0,10

R$0,10

-

2012

R$ 4,64

R$ 8,24

Sercomtel
R$0,25
R$0,30

R$0,20

R$0,15
R$0,14

2011

R$ 4,77

NET

R$-

1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI
2012

2013

2014

Tráfego (bilhões de minutos)
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2015
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2017

Receita média do minuto
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SATÉLITES
No início do ano, entrou em operação comercial o satélite brasileiro Star One D1, na posição
orbital 84°O. Esse satélite foi lançado em dezembro de 2016 e, após a realização dos testes
em órbita, alcançou sua posição orbital definitiva em janeiro de 2017. O satélite D1 substituiu o
satélite B3, deslocado para a posição orbital 63°O.

10 Outubro 2018

O gráfico abaixo aponta o crescimento da capacidade satelital no mercado brasileiro nos
últimos anos e a expectativa de crescimento até 2021. Vale esclarecer que essa projeção de
crescimento da capacidade considera apenas os satélites brasileiros já previstos para entrar em
operação até 2021 como resultado de licitações realizadas pela Anatel.
Evolução da capacidade satelital no Brasil
(em GHz)

Além da banda C, que já estava na carga útil do satélite B3, o D1 também possui carga útil
nas bandas Ku e Ka, correspondentes ao direito de exploração conferido à operadora Star One
na terceira etapa da Licitação nº 02/2011.
Em maio de 2017, foi lançado da base de Kourou, na Guiana Francesa, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC-1), projeto em parceria da Telebras e
do Ministério da Defesa, representando um relevante marco para o provimento de banda larga
no Brasil e para as comunicações estratégicas governamentais e militares.A capacidade em
banda Ka do SGDC-1 cobre todo o território brasileiro.
Em setembro foi lançado o satélite brasileiro Amazonas-5, que substituiu o satélite Amazonas-4A e ficará co-localizado com os satélites Amazonas-2 e Amazonas-3, na posição orbital
61°O, todos da operadora de satélites brasileiros Hispamar S.A. O satélite Amazonas-5 possui
carga útil nas bandas Ku planejada e Ka. Na banda Ku planejada, a capacidade satelital do
Amazonas-5 substituirá a do Amazonas-4A. Já na banda Ka, a capacidade do Amazonas-5 será
complementar à capacidade já disponível sobre o Brasil por meio do satélite Amazonas-3, na
mesma posição orbital.

128,5
84,3
30,2

2,7
17,8
17,9
2015

2016

28,8

24,2
19,8

19,2
18,7

20,2

2017

Banda C

2021
(projeção)
Banda Ku

Banda Ka

O satélite Amazonas-4A, com carga útil na banda Ku planejada, foi deslocado, no exercício, para a posição orbital 74°O, escolhida pela Hispamar na Licitação nº 01/2015. Em sua nova
posição orbital, o satélite foi rebatizado como HISPASAT-74W-1.

Capacidade satelital
Seguindo tendência observada em todo o mundo, a capacidade satelital sobre o território
brasileiro passou por amplo crescimento, em 2017, nas faixas de frequências da banda Ka, utilizada, principalmente, para provimento de acesso de banda larga à internet.
Devido ao lançamento de satélites brasileiros no exercício, a participação da capacidade
em banda Ka no mercado brasileiro obteve crescimento significativo, quando comparada com
a capacidade em outras bandas, passando de cerca de 30 GHz, em 2016, para mais de 84 GHz,
em 2017, aumento de 180%.
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ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO

Evolução da arrecadação do Fistel
(em R$ milhão)

Receitas
40.000,00

Em 2017, as receitas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) alcançaram
R$ 2,3 bilhões, montante 29,4% menor que o registrado em 2016, como indicado no gráfico ao
lado. Desde a criação da Anatel, a arrecadação do Fistel somou R$ 88,2 bilhões.
Criado pela Lei nº 5.070/1966, o Fistel é destinado a prover recursos para cobrir as despesas relacionadas à fiscalização dos serviços de telecomunicações, além de desenvolver os
meios e aperfeiçoar a técnica necessária a essa atividade.

36.633,71

4

35.000,00

3,5

30.000,00

3

25.000,00

2,5

20.000,00

2

78,55%
8.770,29

111,83%

15.000,00

6.415,97

10.000,00

4.909,42

5.000,00

7.267,10
3.430,64

1,5

1

4.914,06

5.399,87

4.911,99

3.276,35

2.313,26

2016

2017

-

A queda da arrecadação registrada em 2017 deveu-se à diminuição na receita de taxas,
consequência do cenário econômico nacional, e, também, à redução da receita de outorgas em
comparação com 2016, quando a arrecadação foi incrementada por antecipação de pagamento de parcelas referentes à Licitação nº 02/2014, que teve por objeto a autorização do uso de
faixas de radiofrequências na faixa de 700MHz, destinadas ao Serviço Móvel Pessoal de quarta
geração, o 4G. O ingresso das primeiras parcelas do Leilão de Sobras também contribuiu para
a maior arrecadação de outorgas em 2016.
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-23,48%
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2013
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2014
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-0,5

-39,33% -29,40%
-1

Variação

A variação percentual é calculada com base na arrecadação absoluta.
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Em 2017, a receita de taxas representou 72,1% do valor total arrecadado, como detalhado
na tabela abaixo.

Evolução da arrecadação do Fust
(em R$ milhão)

Receitas do Fistel
(em R$ milhão)
6.000,00

Grupo de Receita

Arrecadado em 2016

Arrecadado em 2017

Variação

3

5.362,05

2,5

5.000,00

204,44%

Valor
Taxas de Fiscalização
(TFF1 e TFI2)

1.829,35

Participação
55,84%

Valor
1.666,77

Participação
72,05%

2

4.000,00

-8,89%

2.537,20

3.000,00

Multas LGT

11,16

0,34%

25,62

1,11%

1,5

1.727,28

2.000,00

1.306,06

129,58%

1.510,59

1.295,75

1.545,13

1.564,36

1.432,27

1

1.058,78

833,41

0,5

1.000,00

Outorgas de
Telecomunicações

1.433,40

43,75%

618,15

26,72%

-56,88%

Total

2,44

0,07%

2,72

0,12%

11,69%

3.276,35

100,00%

2.313,26

100,00%

-29,40%

2008

2009

2010

-0,79%

-35,68%

2011

Arrecadação

2012

2013

-31,92%

-12,55%

2015

2016
-8,44%

2017
-0,5

-26,08%

Variação

A variação percentual é calculada com base na arrecadação absoluta.

No exercício, a arrecadação do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) – criado pela Lei nº 9.998/2000 para proporcionar recursos destinados a cobrir a
parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de universalização
de serviços de telecomunicações, que não possa ser recuperada com a exploração eficiente
do serviço – totalizou R$ 1,1 bilhão, valor 26,1% inferior ao registrado em 2016, como aponta o
gráfico a seguir. Essa queda foi causada, principalmente, pela redução das receitas de outorgas
do Fistel. Desde sua criação, o Fust arrecadou R$ 20,2 bilhões.

150

2014

0

(1.000,00)

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi)
1
TFF: Taxa de Fiscalização de Funcionamento
2
TFI: Taxa de Fiscalização de Instalação
A variação tem como referência o valor absoluto arrecadado.
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1,24%

-

2001 - 2007

Outras Receitas

2,29%

No exercício, as receitas resultantes de contribuições sobre a Receita Operacional Bruta decorrente de prestação de Serviços de Telecomunicações responderam por 69,5% da arrecadação do Fust. A tabela a seguir mostra como evoluiu a arrecadação – por grupo de receita
– entre 2016 e 2017.
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Receitas do Fust
(em R$ milhão)
Grupo de Receita

Multa LGT
Outorgas de Telecomunicações
Certificação/Homologação de
Produtos de Telecomunicações
Contribuição sobre a Receita
Operacional Bruta decorrente de
prestação de Serviços de
Telecomunicações
Total

Arrecadado em 2016

Variação

Participação

Valor

Participação

5,58

0,39%

12,81

1,21%

129,58%

693,26

48,40%

308,89

29,17%

-55,44%

1,16

0,08%

1,25

0,12%

8,08%

732,27

51,13%

735,83

69,50%

0,49%

100,00%
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Evolução da arrecadação da CFRP
(em R$ 1,00)
Arrecadado em 2017

Valor

1.432,27

Quarta-feira

1.058,78

100,00%

Ano

CFRP EBC

CFRP Anatel

Valor arrecadado

2009

41.801.638,00

1.071.378,14

42.873.016,14

2010

3.462.479,99

88.253,80

3.550.733,79

-91,72%

2011

2.977.073,81

75.832,23

3.052.906,04

-14,02%

2012

-26,08%

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi)
A variação tem como referência o valor absoluto arrecadado.

3.286.202,92

83.679,80

3.369.882,72

Variação
–

10,38%

2013

3.296.709,39

84.011,01

3.380.720,40

0,32%

2014

485.717.502,97

12.453.954,67

498.171.457,64

14.635,66%

2015

242.914.500,28

6.228.238,25

249.142.738,53

-49,99%

2016

102.480.850,00

105.108.559,92

-57,81%

2017

107.647.147,35

2.760.178,39

110.407.325,74

5,04%

Total

993.584.104,71

25.473.236,21

2.627.709,92

1.019.057.340,92

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi)

A Anatel é responsável por planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas
à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento da Contribuição para
o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), criada pela Lei nº 11.652/2008 com o objetivo de
propiciar meios para a melhoria dos serviços de radiodifusão pública e para a ampliação de sua
penetração mediante a utilização de serviços de telecomunicações. No exercício, a arrecadação
da CFRP alcançou a marca de R$ 110,4 milhões.

Despesas
O orçamento inicial da Agência, consignado na Lei Orçamentária Anual (LOA/2017 – Lei nº
13.414/2017), foi de R$ 538,1 milhões. Acrescida dos créditos suplementares autorizados ao longo do exercício, a dotação orçamentária da Anatel atingiu, no final do ano, R$ 549,4 milhões,
distribuídos conforme o gráfico a seguir.

Os valores arrecadados são destinados à Empresa Brasil de Comunicações (EBC); a Anatel
é retribuída por seus serviços em 2,5% do montante – valor que compõe as receitas da Agência.
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Dotação autorizada (LOA + Créditos)
Total: R$ 549.399.741,00

Execução do Orçamento por Grupo de Despesa
(em R$ milhão)

Investimentos
R$ 20.862.219,00
3,80%
Outras Despesas
Correntes
R$ 133.639.751,00
24,32%
Pessoal e Encargos
Sociais
R$ 394.897.771,00
71,88%

Grupo de
Despesa

LOA +
Créditos

Limite

Empenhado

Liquidado

Pago

Inscrito em
Restos a
Pagar*

Execução
Orçamentária

Pessoal e
Encargos
Sociais

394,9

394,9

390,6

389,0

389,0

1,6

98,92%

Outras
Despesas
Correntes

133,6

100,7

98,4

83,9

83,6

14,6

73,66%

Investimentos
Total

20,9

11,2

10,3

3,6

3,6

6,7

49,29%

549,4

506,8

499,4

476,5

476,3

22,8

90,89%

* Considera apenas os Restos a Pagar não processados, ou seja, as despesas empenhadas que não foram
liquidadas no exercício.

No primeiro semestre de 2017, com base nos Decretos nº 8.961/2017 e nº 9.040/2017, o
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações estabeleceu o limite de R$ 78,4
milhões para empenho em investimentos e despesas correntes, excluindo benefícios. Em agosto, esse limite foi ampliado para R$ 98,4 milhões.
No exercício, o percentual de execução orçamentária da Anatel foi de 90,9%. Do total de
R$ 499,4 milhões empenhados, foram liquidados R$ 476,5 milhões e pagos R$ 476,3 milhões.
O montante de R$ 22,8 milhões foi inscrito em Restos a Pagar não processados, como mostra
a tabela ao lado.
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No grupo de despesa Pessoal e Encargos Sociais, foram executados 98,9% da LOA. O grupo Outras Despesas Correntes – execução de atividades relacionadas à fiscalização, aos contratos de manutenção da infraestrutura da sede e das unidades descentralizadas, à tecnologia
da informação e ao funcionamento do call center, dentre outros – registrou execução de 73,7%.
O gráfico a seguir mostra como foram distribuídos os valores empenhados para a realização de Outras Despesas Correntes, excluídos os Benefícios Assistenciais, que somaram R$
14,3 milhões.
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Orçamento da Anatel – série histórica
(em R$ milhão)

Execução de Outras Despesas Correntes (Exceto Benefícios Assistenciais)
Total Empenhado: R$ 84,1 milhões

Fiscalização
R$ 13,73 milhões
16,32%

Relações com os
Usuários
R$ 22,74 milhões
27,02%

Regulamentação
R$ 1,21 milhão
1,43%

Ano

Ajuda de Custo
R$ 0,43 milhão
0,51%

Administração da
Unidade
R$ 46,04 milhões
54,71%

No grupo Investimentos, a execução alcançou 49,3%. Foram empenhados R$ 10,3 milhões
e a maior parte desse montante foi destinada à contratação de fábrica de manutenção evolutiva de softwares, ao desenvolvimento de sistema de apoio ao processo de fiscalização regulatória da Anatel e às soluções de firewall e de backup.
A tabela ao lado apresenta a série histórica de despesas da Anatel desde sua criação.
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Pessoal e Encargos
Sociais

Outras Despesas
Correntes

Investimentos

Inversões
Financeiras

Total

LOA +
Créditos

Empenho
Liquidado

LOA +
Créditos

Empenho
Liquidado

LOA +
Créditos

Empenho
Liquidado

LOA +
Créditos

Empenho
Liquidado

LOA +
Créditos

1997

44,7

0,5

64,0

0,5

10,4

0,6

0,0

0,0

119,1

Empenho
Liquidado
1,6

1998

32,2

4,2

178,2

84,7

124,3

23,1

1,8

1,8

336,6

113,8

1999

12,7

5,8

181,9

118,0

75,4

30,6

6,0

6,0

276,1

160,4

2000

43,8

20,5

195,6

116,7

82,4

7,3

33,7

1,5

355,5

146,0

2001

117,9

38,9

308,7

122,8

70,8

8,1

21,0

21,0

518,4

190,8

2002

108,1

72,3

347,3

126,3

77,8

22,2

23,3

7,5

556,5

228,3
193,7

2003

84,3

78,1

206,3

105,4

44,5

10,2

4,7

0,0

339,8

2004

83,7

74,1

191,2

127,1

26,1

11,5

0,0

0,0

301,0

212,7

2005

96,0

86,8

323,1

107,7

53,4

4,8

0,6

0,0

473,1

199,3

2006

109,2

107,0

127,3

103,7

12,2

1,3

0,0

0,0

248,7

212,0

2007

130,9

128,4

194,5

94,9

30,9

6,0

0,0

0,0

356,3

229,3
254,8

2008

173,4

166,0

166,3

88,3

32,6

0,5

9,2

0,0

381,5

2009

204,6

203,7

156,8

83,3

36,3

0,7

0,0

0,0

397,7

287,7

2010

257,7

254,4

189,9

99,7

36,5

2,5

0,2

0,0

484,3

356,6

2011

272,8

259,8

204,3

99,6

20,0

1,7

0,0

0,0

497,1

361,1

2012

268,7

266,9

146,0

97,0

83,9

0,4

0,0

0,0

498,6

364,3

2013

276,8

271,3

152,1

98,2

105,3

7,5

0,0

0,0

534,2

377,0

2014

319,4

311,8

150,2

105,6

17,9

3,3

0,0

0,0

487,5

420,7

2015

338,7

334,0

138,2

91,5

7,5

1,0

0,0

0,0

484,4

426,5

2016

365,2

358,2

123,2

89,9

7,2

2,2

0,0

0,0

495,6

450,3

2017

394,9

389,0

133,6

83,9

20,9

3,6

0,0

0,0

549,4

476,5

Fonte: Leis Orçamentárias e Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi)
Os valores se referem às despesas executadas exclusivamente na Anatel
e não incluem, portanto, as movimentações de crédito para outros órgãos.
Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

AQUISIÇÕES E CONTRATOS

O uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) resultou em ganhos de agilidade no
trâmite dos processos, coleta de assinaturas e publicação oficial; aumento da transparência; e
maior segurança, por eliminar a possibilidade de extravio de documentos.

Em 2017, a Anatel instruiu 257 processos visando novas aquisições e contratações. Como
resultado, foram realizados 73 pregões (a maioria de forma eletrônica), 109 dispensas de licitação (utilizadas para aquisições de baixo valor) e 59 contratações diretas por inexigibilidade
(utilizadas, principalmente, para a contratação de eventos de capacitação). Houve, ainda, 16
adesões a atas de registro de preços derivadas de licitações de outros órgãos. O valor global
para novas aquisições e contratações, no exercício, foi de R$ 23,7 milhões.

Em 2017, foi implementado o módulo de Peticionamento e Intimação Eletrônicos, o que
resultou em maior celeridade nos processos em que usuários externos figuram como interessados, além de ter reduzido em cerca de 50% o número de pedidos de vistas.
No final do exercício, o SEI da Anatel possuía mais de cinco mil usuários externos liberados
para uso da plataforma; ao longo do exercício, eles realizaram mais de 13,5 mil peticionamentos.

INFRAESTRUTURA
No primeiro semestre de 2017, a Anatel doou pastas de arquivos, perfuradores e caixas de
acrílico utilizadas para a organização de documentos para escolas das redes públicas de ensino
da Ceilândia/DF e da Cidade Ocidental/GO e, também, para a Prefeitura Municipal de Águas
Lindas de Goiás/GO. Esses materiais de consumo se tornaram desnecessários após a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
No final do exercício, a Anatel executou dois grandes processos de desfazimento de bens
inservíveis, que viabilizaram a doação de armários, banquetas, sofás, cadeiras, poltronas, estantes, mesas e bebedouros, entre outros materiais, à Comunidade Terapêutica Renova Vida,
da Cidade Ocidental/GO; ao Comitê para Democratização da Informática, localizado no Guará/
DF; e à Subsecretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Águas Lindas de Goiás/
GO. No total, foram entregues 2,2 mil itens.
Foram doados, ainda, 2,7 mil equipamentos de informática – como monitores, microcomputadores, impressoras e scanners – que já não atendiam as necessidades da Agência. A doação foi feita à instituição Programando o Futuro, de Valparaíso/GO, conforme indicação do
Departamento de Inclusão Digital da Secretaria de Telecomunicações do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações.
As ações de desfazimento de bens inservíveis permitem que a Anatel otimize seu espaço
para depósito de materiais e, além disso, contribuem para que importantes segmentos da sociedade sejam contemplados com bens necessários e relevantes para suas atividades.
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Além das novas contratações, a Anatel renovou diversos contratos de prestação continuada de serviços, de forma que, ao final de 2017, possuía 344 contratos em vigor.
Com foco na otimização de recursos, a Agência, em 2017, passou a realizar contratações
centralizadas. As primeiras experiências ocorreram nos serviços de postagem e correspondência (correios) e telefonia fixa, que são prestados em diversas localidades. A contratação única
desses serviços promoveu economia processual (pela diminuição do número de processos e
contratos) e de recursos orçamentários, visto que ambos os contratos foram firmados com valores inferiores aos anteriores.

RECURSOS HUMANOS
Quadro de pessoal
A força de trabalho da Anatel era, no final do exercício, formada por 1.562 agentes públicos, 91,6% deles, servidores de carreira vinculada à Agência. Considerando o quantitativo total
autorizado pela Lei nº 10.871/2004, de 1.690 servidores efetivos, o quadro de pessoal da Anatel
apresentava déficit de 15,4%.
Em 2017, foram nomeados 11 candidatos aprovados no segundo curso de formação do
concurso público realizado pela Agência em 2014; dez entraram em exercício. Mesmo com o
ingresso desses servidores, na comparação com 2016, o quadro de pessoal da Anatel teve retração de 1,5% devido ao desligamento de servidores por fatores como aposentadoria, vacância, falecimento e Plano de Desligamento Voluntário (Medida Provisória nº 792/2017).
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Evolução do número de servidores capacitados

O gráfico abaixo mostra como evoluiu o quadro de pessoal nos últimos dez anos.
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2013
2014
-0,88% -1,02%

2015

2016
-2,22%

2017
-1,51%

2015

2016

2017

Servidores capacitados

Apenas 397 servidores – 25,4% do total – participaram de capacitações pagas pela Anatel.
O número expressivo de profissionais capacitados nos últimos anos deve-se às oportunidades
gratuitas divulgadas e promovidas internamente pela Agência e ao esforço pessoal dos servidores, que buscam e custeiam os cursos em que têm interesse.

0,00%
0

-500

2014
Quadro de pessoal

5,00%

-5,00%

Variação

A sede da Anatel, em Brasília/DF, concentrava, no final do exercício, 48,7% dos servidores
da Agência. Entre as representações estaduais, São Paulo (9,3%), Rio de Janeiro (5,2%) e Minas
Gerais (4,7%) eram as Unidades da Federação com maior número de servidores.
A Anatel iniciou estudos sobre seu quadro de pessoal e encaminhará ao Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em 2018, pedido de autorização para a realização de
novo concurso público, por meio do qual pretende alcançar o quantitativo de pessoal definido
na Lei nº 10.871/2004.

A dotação autorizada na LOA/2017 para ações de capacitação foi de R$ 4,5 milhões, embora o liberado para empenho tenha representado apenas 33,4% desse montante, o equivalente a R$ 1,5 milhão. Ao final do ano, o valor empenhado havia alcançado R$ 1,4 milhão, o que
representa execução orçamentária de 94,3%. Na comparação com 2016, houve aumento de
35,7% no valor empenhado.
O gráfico abaixo mostra como tem evoluído o orçamento da Anatel destinado a ações
de capacitação e demonstra que a Agência tem executado, anualmente, praticamente todo o
orçamento disponível para o aprimoramento de seu quadro de pessoal.
Evolução das despesas com capacitação
(em R$ mil)

Capacitação
No exercício, 82,8% do quadro de pessoal da Anatel participaram de uma ou mais ações
de capacitação. Foram quase 114 mil horas de treinamento – presenciais ou a distância – que
resultaram na média de 72,8 horas de capacitação por servidor.

5.274
4.449

1.398

2013

942

1.575
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Dotação autorizada (Lei + crédito)
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Considerando as restrições orçamentárias enfrentadas nos últimos anos, a Anatel tem buscado maior interação e colaboração com instituições de ensino públicas e privadas, de modo
a aumentar a oferta de eventos de capacitação para os servidores. Além disso, tem investido
na divulgação interna de eventos gratuitos; na obtenção de cortesias e bolsas de estudos; e na
disponibilização de salas da Agência para a realização de palestras e workshops.
No final de 2017 estavam em estudo, também, medidas como a celebração de acordos/
convênios com universidades e demais agências reguladoras, o que visa à sistematização e à
economicidade na oferta de eventos de capacitação.
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SÉRIE HISTÓRICA
DADOS RETROSPECTIVOS

INDICADORES

UNIDADE

1972

1973 1974 1975 1976

1977

1978 1979 1980

1981

557

DADOS RETROSPECTIVOS

1982 1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

EXPANSÃO DO SETOR
TOTAL DE TELEFONES
DENSIDADE TOTAL DE TELEFONES

milhões

1,3

1,5

1,7

1,9

2,4

2,9

3,7

4,2

4,8

5,3

5,7

6,2

6,7

7,2

7,4

7,9

7,9

telefones total / 100
habitantes

1,3

1,5

1,6

1,8

2,2

2,6

3,2

3,5

4,0

4,4

4,6

4,9

5,2

5,5

5,5

5,8

5,8

milhões

1,5

1,7

1,9

2,3

3,0

3,7

4,7

5,0

5,5

5,8

6,4

6,8

7,3

7,6

8,1

8,5

8,5

acesso instalado / 100
habitantes

1,5

1,7

1,8

2,1

2,7

3,3

4,0

4,2

5,4

5,6

5,8

6,0

milhões

1,3

1,5

1,7

1,9

2,4

2,9

3,7

4,2

4,8

5,3

5,7

6,2

6,7

7,2

7,4

7,9

7,9

acesso serviço / 100
habitantes

1,3

1,5

1,6

1,8

2,2

2,6

3,2

3,5

4,0

4,4

4,6

4,9

5,2

5,5

5,5

5,8

5,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,5

13,8

14,0

18,7

24,7

29,7

38,5

46,0

53,6

60,7

69,6

77,7

94,3

106,2

149,7

181,3

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

8,4

8,8

telefones total / 100

9,4

10,1

10,8

11,6

13,1

14,7

17,5

21,5

27,4

40,0

54,1

66,1

73,7

85,5

105,2

126,0

6,0

6,2

6,5

6,9

7,2

7,5

8,5

9,4

11,0

13,4

16,8

24,2

32,4

39,0

42,9

48,3

58,7

68,1

9,1

9,7

10,3

10,8

11,7

12,4

13,3

14,6

16,5

18,8

22,1

27,8

38,3

47,8

49,2

49,8

50

50,5

6,5

6,8

7,1

7,3

7,8

8,2

8,6

9,3

10,4

11,7

13,6

16,8

23,1

28,2

28,7

28,2

27,9

27,3

8,4

8,8

9,4

10,1

10,8

11,5

12,3

13,3

14,8

17,0

20,0

25,0

30,9

37,4

38,8

39,2

39,6

39,8

o serviço / 100
6,0
6,2

6,5

6,9

7,2

7,6

8,0

8,5

9,4

10,6

12,4

15,1

18,6

22,1

22,6

22,2

22,1

21,5

-

-

-

27,9

35,5

45,8

56,1

67,8

73,2

84,6

92,5

97,2

98,3

98,7

99,4

99,9

230,7 239,8

1.274,0

SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO
USO INDIVIDUAL (STFC)
ACESSO FIXO INSTALADO

1

DENSIDADE TELEFÔNICA INSTALADA
ACESSO FIXO EM SERVIÇO

1

DENSIDADE TELEFÔNICA EM SERVIÇO
TAXA DE DIGITALIZAÇÃO DA REDE LOCAL

%

4,6

4,8

5,2

6,2

6,2

-

-

SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO
USO PUBLICO (STFC - TUP)
TELEFONE DE USO PÚBLICO

mil
telefones / 1000
habitantes

DENSIDADE TELEFONE DE USO PÚBLICO

1,1

181,3 209,9

233,3

258,2

278,2

342,6

367,0

428,4

520,5

589,1

740,0

909,5

1.378,7

1.368,2

1.318,3

1.316,6

1,3

1,32

1,5

1,62

1,7

1,6

1,7

1,8

2,2

2,3

2,7

3,2

3,6

4,5

5,5

8,1

8,0

7,5

7,3

15.032,7 23.188,2 28.745,8

6,9

SERVIÇO MÓVEL
ACESSO MÓVEL CELULAR
ACESSO MÓVEL PESSOAL (SMP)
DENSIDADE ACESSO MÓVEL PESSOAL

mil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

6,7

31,7

191,4

755,2

33.188,2

3.377,3

-

-

milhões

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,7

43,0

65,6

86,2

acesso / 100
habitantes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,9

1,7

2,8

4,5

9,1

14,0

17,0

20,3

26,2

36,6

46,6

668,6

1.416,5 2.744,5 4.550,2 7.368,2

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
mil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1

6,2

7,9

20,1

20,8

21,4

23,8

82,2

193,83

358,6

429,8

429,9

430,0

431,0

acesso / 100
habitantes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,2

0,5

0,8

1,0

0,9

0,9

0,9

1,3

mil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122,5

360,2

587,2

966,3

3.157,5

4.363,8

DENSIDADE ACESSO FIXO

acesso / 1000
habitantes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,6

DENSIDADE ACESSO FIXO

acesso / 100
domicílios

ACESSO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME)
DENSIDADE ACESSO MÓVEL ESPECIALIZADO

2

COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
ACESSO FIXO EM SERVIÇO (SCM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

2,1

3,4

5,5

17,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.455,2 2.575,5

2.799,6

3.553,8 3.596,3

3.851,1

4.176,4

TELEVISÃO POR ASSINATURA
SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA

mil assinaturas

DENSIDADE SERVIÇO TV POR ASSINATURA

assinaturas / 100
domicílios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ND
ND
ND
ND
ND
ND
-

ND
ND
ND
ND
ND
ND
-

ND
ND
ND
ND
ND
ND
-

ND
ND
ND
ND
ND
ND
-

ND
ND
ND
ND
ND
ND
-

ND
ND
ND
ND
ND
ND
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113
118
119
126
129
133
141
300 369 1.640 1.670 1.773 4.656 4.964
225 266 320 369
413 459
511
970 1.009 1.040 1.089 1.160 1.187 1.214
35
39
39
39
37
37
35
105
105
104
99
98
94
90
-

162
5.177
591
1.274
33
88
-

180
5.434
675
1.312
30
85
-

-

-

-

-

-

192
5.530
816
1.362
30
82
-

192

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1

2,6

4,7

6,0

6,2

6,5

7,7

8,0

7,7

7,6

7,9

8,3

235
238
5.760 5.797
1.135 1.140
1.529 1.532
33
33
85
83
-

255
5.997
1.235
1.563
33
83
-

257
6.142
1.247
1.571
33
83
-

257
6.216
1.247
1.571
33
82
-

257
6.462
1.247
1.573
32
82
-

257
6.755
1.265
1.575
32
80
-

259
7.749
1.285
1.576
35
80
-

259
7.945
1.290
1.576
64
80
-

259
7.986
1.291
1.576
64
80
-

266
8.427
1.297
1.578
65
80
-

274
8.677
1.345
1.588
64
80
-

366
8.841
1.622
1.632
64
78
980

427
9.638
2.025
1.682
62
76
1.625

441
9.787
2.149
1.697
66
75
1.932

449
9.878
2.223
1.707
66
75
2.207

462
9.816
2.320
1.708
66
75
2.443

400,0 1.000,0 1.842,6

3.426,2 3.607,0

RADIODIFUSÃO
GERADORES DE TV
RETRANSMISSORA DE TV
RÁDIOS FM
RÁDIOS OM
RÁDIOS OC
RÁDIOS OT
RÁDIOS COMUNITÁRIAS

estação
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235
5.590
816
1.144
1.362 1.528
33
82
84
-
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DADOS RETROSPECTIVOS
INDICADORES

2006

UNIDADE

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EXPANSÃO DO SETOR

138,7

160,4

191,8

215,5

245,0

285,2

306,1

316,0

325,7

301,5

286,1

277,4

telefones total / 100
habitantes

73,9

84,3

99,5

112,2

126,4

145,9

155,3

159,0

160,1

147,4

138,8

133,6

milhões

51,2

52,7

57,9

59,6

62,0

64,7

68,3

44,4

-

-

-

TOTAL DE TELEFONES

milhões

DE TELEFONES
32,4DENSIDADE
39,0 TOTAL 42,9
48,3

58,7

68,1

SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO
USO INDIVIDUAL (STFC)
ACESSO FIXO INSTALADO

1

acesso instalado / 100
habitantes

DENSIDADE TELEFÔNICA INSTALADA
ACESSO FIXO EM SERVIÇO

-

27,26

27,7

30,1

31,0

32,0

33,1

34,7

22,3

-

-

-

-

milhões

38,8

39,4

41,2

41,5

42,1

43,0

44,3

44,9

45,0

43,7

42,0

40,9

acesso serviço / 100
habitantes

20,7

20,7

21,4

21,6

21,7

22,0

22,5

22,6

22,1

21,4

20,4

19,7

1

DENSIDADE TELEFÔNICA EM SERVIÇO
TAXA DE DIGITALIZAÇÃO DA REDE LOCAL

%

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

-

-

-

-

1.132,8

1.142,0

1.131,1

1.127,2

1.103,0

1.012,1

947,7

875,7

869,0

859,1

838,9

830,1

SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO
USO PUBLICO (STFC - TUP)
TELEFONE DE USO PÚBLICO

0

mil

telefones / 1000
habitantes

6,9

DENSIDADE TELEFONE DE USO PÚBLICO

6,0

6,0

5,9

5,9

5,7

5,2

4,8

4,4

4,3

4,2

4,1

4,0

SERVIÇO MÓVEL
ACESSO MÓVEL CELULAR
,2

3.377,3

-

ACESSO MÓVEL PESSOAL (SMP)
DENSIDADE ACESSO MÓVEL PESSOAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

milhões

99,9

121,0

150,6

174,0

202,9

242,2

261,8

271,1

280,7

257,8

244,1

236,5

acesso / 100
habitantes

53,2

63,6

78,1

90,6

104,7

123,9

132,8

136,4

138,0

126,1

118,4

113,9

2.717,9

1.620,0

924,1

309,7

2,0

1,2

0,7

0,2

-

mil

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
ACESSO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME)
DENSIDADE ACESSO MÓVEL ESPECIALIZADO

927,5

mil
acesso / 100
habitantes

2

1.330,5

1.844,3

2.508,3

3.337,1

4.133,0

3.868,3

3.630,0

1,8

2,6

3,5

4,6

6,1

7,4

3,0

2,7

5.921,9

8.260,5

10.618,6

12.491,8

14.956,7

17.021,4

19.828,7

22.185,7

31,6

43,4

55,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,7

19,7

21,5

25,4

28,3

33,3

35,6

36,5

37,4

38,9

41,4

4.579,4

5.348,6

6.320,9

7.473,5

9.769,0

12.744,0

16.189,0

18.019,7

19.518,1

19.113,9

18.795,6

17.955,7

8,9

10,2

11,7

12,9

16,6

21,2

27,2

28,9

29,7

28,0

27,3

25,9

481
9.993
2.678
1.718
66
75
3.154

492
10.044
2.732
1.749
66
74
3.386

498
10.208
2.903
1.773
66
74
3.897

512
10.403
3.064
1.784
66
74
4.150

514
10.506
3.125
1.785
66
74
4.409

519
10.471
3.162
1.783
66
74
4.514

541
10.513
3.180
1.781
66
74
4.613

542
11.308
3.208
1.781
62
73
4.650

541
12.595
3.222
1.781
61
73
4.727

545
13.630
3.533
1.790
61
72
4.775

558
13.790
3.839
1.679
61
71
4.830

COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

363,8

ACESSO FIXO EM SERVIÇO (SCM)

mil

acesso / 1000
habitantes

DENSIDADE ACESSO FIXO

-DENSIDADE- ACESSO FIXO
-

-

-

acesso / 100
domicílios

-

23.968,4 25.482,5 26.756,6 28.670,0

TELEVISÃO POR ASSINATURA
SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA

mil assinaturas

DENSIDADE SERVIÇO TV POR ASSINATURA

assinaturas / 100
domicílios

RADIODIFUSÃO
GERADORES DE TV
RETRANSMISSORA DE TV
RÁDIOS FM
RÁDIOS OM

estação

RÁDIOS OC
RÁDIOS OT
RÁDIOS COMUNITÁRIAS

3

478
9.897
2.600
1.711
66
75
2.734

Nota: 1 - Dados referentes às concessionárias e autorizadas do STFC e 2 - Dados calculados com base na população de municípios atendidos por SME
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Diretriz

ANEXO 1

1.1 Promover a
expansão e a
modernização das
redes de transporte e
acesso de alta
capacidade nos
municípios brasileiros,
inclusive em distritos
não sede

Quarta-feira
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2.1 Desenvolver ações
regulatórias
orientadas à melhoria
da qualidade da
banda larga

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

Percentual de
execução média

Iniciativa

Descrição

1 Acompanhar e controlar a
execução das obrigações dos
editais e dos projetos de
ampliação da rede de transporte
de alta capacidade (backhaul) e
expansão do SMP

Acompanhar e controlar a execução das
obrigações de editais e projetos com foco em
ampliação da rede de transporte de alta
capacidade (backhaul), expansão do Serviço
Móvel Pessoal (SMP) que permita acesso à
internet em alta velocidade, expansão da rede
de acesso de alta velocidade nos municípios
(FTTH, v-DSL e GPON) e estímulo à demanda.

2 Elaborar o Plano Estrutural de
Redes de Telecomunicações
(Pert), com foco em projetos
de expansão e a modernização
das redes de transporte e
acesso de alta capacidade

Elaborar Plano Estrutural de Redes de
Telecomunicações (Pert), documento que
consiste no diagnóstico da infraestrutura de
telecomunicações do País, buscando elencar as
principais lacunas do atendimento da banda
larga. O Plano considera também aspectos
competitivos da prestação da banda larga e da
telefonia móvel e busca apresentar propostas
de projetos que tenham como objetivo o
preenchimento das lacunas identificadas e a
ampliação do acesso aos serviços de
telecomunicações. Por fim, apresenta fontes de
investimento para a realização de projetos com
foco na banda larga.

100%

3 Reavaliar regime e escopo
dos serviços de
telecomunicações

Reavaliar o modelo regulatório brasileiro de
prestação de serviços de telecomunicações,
conforme a Lei Geral de Telecomunicações
(LGT – Lei nº 9.472/1997) e possíveis
alterações provenientes do Projeto de Lei nº
3453/2015, considerando, entre outros
aspectos, as melhores práticas internacionais, a
essencialidade dos diversos serviços de
telecomunicações, os modelos de outorga
(concessão, autorização e permissão), a
reversibilidade dos bens, a continuidade, a
universalização e os regimes de
estabelecimento de preços. O projeto inclui,
também, a revisão do Plano Geral de Outorgas.

25%

6 Desenvolver e implementar
nova metodologia de aferição
de indicadores de velocidade
de conexões em banda larga
(fixa e móvel)

Desenvolver e implementar, no âmbito das
atribuições do Grupo de Implantação de
Processos de Aferição da Qualidade, novos
procedimentos técnico-operacionais para a
aferição de indicadores relacionados ao
desempenho das conexões em banda larga,
tanto fixa quanto móvel.

100%

O Plano Operacional 2017, desdobramento do Plano Estratégico 2015-2024, foi
aprovado por meio da Portaria nº 432/2017. Esse documento, como mencionado no
capítulo Desempenho da Anatel, está estruturado em 17 diretrizes estratégicas e reúne
35 iniciativas.
A tabela abaixo aponta diretrizes e iniciativas do Plano Operacional 2017, além da
execução média atingida em cada uma delas.
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Diretriz

2.2 Promover ações
regulatórias
orientadas à proteção
do consumidor e à
melhoria das relações
de consumo,
especialmente nas
questões ligadas à
oferta e ao
relacionamento

3.1 Monitorar a
sustentabilidade das
prestadoras
considerando sua
inserção no
ecossistema digital

3.2 Desenvolver
ações para estimular
a competição
considerando a
dinâmica do setor
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Percentual de
execução média

Iniciativa

Descrição

7 Reavaliar o modelo de gestão
da qualidade de serviços de
telecomunicações

Reavaliar o arcabouço normativo afeto à
qualidade dos diversos serviços de
telecomunicações, avaliando a viabilidade de
concentrar esforços em um número reduzido
de indicadores estratégicos que melhor
atendam aos anseios dos usuários e, ao mesmo
tempo, minimizem os custos administrativos e
operacionais aplicáveis à Anatel e às
prestadoras.

13 Implementar o procedimento
de avaliação da qualidade do
tratamento dado pelas
prestadoras às reclamações
registradas na Anatel

Definir o procedimento de avaliação qualitativa
dos atendimentos prestados pelas operadoras
de serviços de telecomunicações, de modo a
estimular a melhoria do tratamento, gerar
informação estratégica e ampliar a satisfação
do consumidor.

100%

14 Disseminar conhecimento
sobre telecomunicações com
foco em públicos específicos

Elaborar e executar plano de disseminação de
informações relevantes, para públicos
específicos, sobre o setor de telecomunicações
e os direitos do consumidor. A iniciativa busca,
ainda, fortalecer o uso das redes sociais como
canais de diálogo, informação e prestação de
contas por meio da produção de materiais e
campanhas específicas e da interação com os
usuários das redes.

100%

11 Monitorar as prestadoras em
estado de vigilância
considerando o
acompanhamento econômicofinanceiro

Adotar ações voltadas à preservação da
continuidade da prestação dos serviços em
regime público, em especial nos casos de
concessionárias em estado de vigilância, bem
como da regularidade da prestação dos
serviços em regime privado.

90%

Aprimorar o processo de gestão de tarifas e
acompanhamento de preços. O escopo da
iniciativa envolve a revisão da norma do fator
12 Aprimorar a gestão de tarifas e X, o estabelecimento de processo de
o acompanhamento de preços
acompanhamento das ofertas dos serviços de
telecomunicações e a implementação do
Sistema de Gestão de Planos de Serviço
(SGPS) amplo.

75%

Diretriz

10 Outubro 2018

Iniciativa

10 Aprimorar a Gestão da Defesa
Econômica

15%

8 Implementar a Gestão das
Relações de Atacado

Reavaliar a regulamentação de mercados
relevantes e a evolução do Sistema de
Negociação de Ofertas de Atacado (SNOA).

90%

9 Evoluir Modelo de Custos

Aprimorar a ferramenta Modelo de Custos de
modo a torná-la ferramenta-chave de análise e
suporte à tomada de decisões pela Anatel.

55%

4.1 Promover o uso
eficiente e adequado
de espectro, órbita e
numeração
considerando a
evolução tecnológica

5.1 Aprimorar a
atuação regulatória
adotando-se modelo
responsivo, em que o
controle é
proporcional à
conduta do regulado
5.2 Otimizar a
outorga e o
licenciamento de
estações
considerando a
dinâmica setorial

6.1 Reduzir a
burocracia e
aumentar a eficiência,
eficácia e efetividade
nos processos
internos

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

15 Desenvolver projetos de
implantação de rede de
monitoração do espectro
terrestre (RFEyes e ETMs) e
satelital (fase 3:MSAT) de
maneira integrada ao Mosaico

Descrição

100%

Implantar rede fixa de monitoração do
espectro (terrestre e satelital), integrando
redes de monitoramento do espectro com
demais sistemas da Anatel.
A iniciativa é composta por dois projetos:

100%

1.

Rede Nacional de Monitoração do
Espectro Terrestre (RFEyes e ETMs)
2. MSAT (Fase 3) – Evolução da gestão de
recursos satelitais

16 Reavaliar o modelo de gestão
de espectro

Reavaliar o atual modelo brasileiro de gestão
do espectro de radiofrequências considerando,
entre outros aspectos, as melhores práticas
internacionais relacionadas ao planejamento do
uso do espectro, ao monitoramento do uso
eficiente, às formas de autorização, aos custos
relacionados, às práticas de compartilhamento
e às políticas econômicas e de
desenvolvimento industrial e tecnológico, entre
outros.

4 Propor novas diretrizes da
Fiscalização Regulatória

Normatizar, estruturar e implantar o
macroprocesso Fiscalização Regulatória.

5 Acompanhar e fiscalizar as
ações propostas nos Termos de

Percentual de
execução média

Aprimoramento do processo de gestão da
defesa econômica no âmbito da ANATEL

0%

40%

Coordenar as negociações de TAC e controlar
o cumprimento dos compromissos assumidos.

0%

17 Reavaliar o modelo de
outorga e licenciamento de
serviços de telecomunicações

Revisar a regulamentação relacionada à
outorga e ao licenciamento de serviços de
telecomunicações.

0%

22 Implementar projeto-piloto
de teletrabalho

Implementar projeto-piloto em quatro áreas da
Agência, em atendimento a programa de
gestão por resultados.

23 Implementar a Gestão
Estratégica – Dashboard e
Portaria de Indicadores
Setoriais

Implantar o processo de planejamento da
Anatel, integrando o planejamento estratégico
aos demais instrumentos de gestão e estes
entre si. A iniciativa contempla, ainda, a
implementação de projeto-piloto de
indicadores estratégicos.

Ajustamento de Conduta
(TACs)

100%

19%
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Diretriz

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Iniciativa

Descrição

24 Elaborar e implementar
Plano de Acompanhamento de
Processos da Anatel

Elaborar Plano de Acompanhamento dos
Processos desenhados com apoio de
consultoria, sem prejuízo de outros processos
importantes que ainda não tenham sido
mapeados.

Percentual de
execução média

25 Adequar os Sistemas de TI
ao Plano Estratégico

6.2 Fortalecer a
autonomia
administrativa e
financeira da Anatel

6.3 Fortalecer a
Comunicação
Institucional da Anatel

34 Aprimorar o Orçamento
Estratégico

Definir procedimento de alocação de recursos
– detalhada por ação orçamentária, elemento
de despesa e item de despesa – para a
realização das ações voltadas ao alcance dos
objetivos estratégicos.

80%

35- Aprimorar a Gestão da
Arrecadação

Promover ações para a melhoria da gestão da
arrecadação das receitas administradas pela
Anatel.

62%

21 Fortalecer a Comunicação
Social da Anatel

Desenvolver ações para incrementar o
relacionamento da Anatel com a imprensa, de
modo a ampliar a disseminação de
informações sobre as atividades
desenvolvidas, e elaborar estratégia para
centralizar as ações de comunicação interna
da Anatel, garantindo que o público interno
seja continuamente informado sobre as
atividades da Agência.

83%

26 Ampliar a disponibilidade de
dados abertos

Atingir os níveis 1 e 2 de disponibilização de
uso e dados abertos. O Plano de Dados
Abertos da Anatel define quais dados serão
publicados em formato aberto em 2017.

100%

27 Implementar o Ceatel

Criar Centro de Altos Estudos de
Telecomunicações para promover o diálogo e
intercâmbio de servidores com representantes
de universidade, incentivar a qualificação
técnica e acadêmica dos servidores, editar
revista científica, desenvolver estudos e
pesquisas de natureza interdisciplinar e auxiliar
no planejamento, coordenação, orientação e
execução das atividades acadêmico-científicas.

6.4 Aprimorar a
gestão da informação
e do conhecimento
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87%

Iniciativa

Descrição

561

Percentual de
execução média

28 Elaborar e implementar
programa para reestruturar a
Gestão da Informação

Prover solução para Gerir Informação e
Conhecimento.

6.5 Garantir sistemas
e serviços de
tecnologia da
informação de
qualidade aos
usuários

32 Incentivar o uso de canais
digitais pelos consumidores

Incentivar a migração gradativa do uso da
Central de Atendimento para os canais digitais
de relacionamento com o consumidor.

100%

6.6 Aprimorar a
segurança da
informação
institucional

33 Ampliar o grau de
conformidade com a
Metodologia de Gestão de SIC

Implementar os itens 3.1.1 a 3.1.3 da Norma
Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR;
implementar os itens 3.1.4 a 3.1.7 da Norma
Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR; e ampliar
o grau de conformidade da Anatel com a
Metodologia de Gestão de Segurança da
Informação e Comunicações descrita no item 3
da Norma Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR.

100%

19 Aprimorar e sistematizar
diálogo com stakeholders sobre
temas estratégicos da Agência

Sistematizar o diálogo, bem como divulgar e
debater os principais temas da Agenda
Regulatória com stakeholders a fim de angariar
apoio para a implementação dos objetivos
estratégicos da Agência.

100%

20 Fortalecer a articulação com
os órgãos do Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor e
demais instituições-chave no
planejamento e execução das
ações regulatórias da Anatel

Desenvolver e implementar ações de interação
institucional que possibilitem o estreitamento
das relações com órgãos e entidades-chave no
planejamento e na execução das ações da
Anatel, incluindo as de educação para o
consumo.

100%

29 Elaborar estudo quanto a
possíveis incentivos aos
servidores com ampliação dos
benefícios e formas de
reconhecimento

Identificar possíveis benefícios para os
servidores e formas para aplicação na Agência.

90%

30 Realizar pesquisa periódica
de Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT) e propor plano
de ação

Realizar pesquisa para identificar a situação da
QVT na Agência para propor ações de
melhoria.

100%

31%

Adequar os sistemas de TI ao plano estratégico
da Anatel, com foco em quatro processos:
1. Gerir Finanças e Arrecadação
2. Acolher e Tratar Demandas dos
Consumidores
3. Gerir Recursos à Prestação
4. Realizar Fiscalização Regulatória

Diretriz

Quarta-feira

6.7 Aprimorar as
relações
institucionais,
nacionais e
internacionais, de
maneira mais alinhada
aos objetivos
estratégicos da
Agência

6.8 Fortalecer a
gestão de pessoas da
Agência

93%

55%

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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Quarta-feira

Diretriz

Iniciativa

6.9 Aprimorar a
gestão de riscos
institucional
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Descrição

10 Outubro 2018

Percentual de
execução média

31 Dimensionar o Pessoal e
planejar a Força de Trabalho

Realizar análises quantitativas da força de
trabalho, considerando tamanho, tipo e
qualidade; determinar o mix necessário entre
experiência, conhecimento e habilidades para a
alocação de pessoas dentro da Agência; e
elaborar proposta de planejamento da força de
trabalho considerando as necessidades de
implantação, desenvolvimento, recrutamento,
redução/aumento, terceirização e automação

0%

18 Implantar a Gestão de Riscos
na Anatel

Elaborar a Política, o Processo de Trabalho e o
Plano de Gestão de Riscos da Anatel com foco
nos quatro objetivos de resultados previstos no
Plano Estratégico 2015-2024.

88%

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.
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10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Iniciativa regulamentar

1.1 Reavaliação do regime e
escopo dos serviços de
telecomunicações – Plano Geral
de Outorgas, Termo de
Autorização único e Temas
relevantes para alteração da
legislação de telecomunicações
1.2 Reavaliação do regime e
escopo dos serviços de
telecomunicações –
Regulamento de adaptação

ANEXO 2
Como mencionado no capítulo Desempenho da Anatel, no exercício a Anatel aprovou, por meio da Portaria nº 491/2017, uma nova Agenda Regulatória, que reúne uma
lista de temas a serem formalizados, no período 2017-2018, por meio de 59 iniciativas
que se desdobram em mais de 60 proposições normativas (envolvendo revogações,
alterações e aprovações de novos regulamentos e normas), consultas à sociedade e estudos de impacto regulatório.
Dados sobre o acompanhamento da Agenda Regulatória são publicados, trimestralmente, no portal da Anatel na internet. A tabela abaixo apresenta as iniciativas
previstas na Agenda Regulatória 2017-2018, bem como o status de cada projeto no
final de 2017.
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Quarta-feira

Descrição

563

Status do projeto ao final de 2017

Reavaliação do modelo regulatório brasileiro de prestação
de serviços de telecomunicações considerando, entre
outros aspectos, as melhores práticas internacionais sobre o
tema, a essencialidade dos diversos serviços de
telecomunicações, os modelos de outorga, a reversibilidade Parecer da PFE sobre nova
dos bens, a continuidade, a universalização e os regimes de proposta da área técnica
estabelecimento de preços.
Incluem-se no projeto a proposição de alterações
legislativas, a revisão do Plano Geral de Outorgas (PGO), a
elaboração de um modelo de Termo de Autorização único e
a elaboração de normatização que discipline a adaptação
de instrumentos de outorga vigentes.

Parecer da PFE sobre proposta
de CP da área técnica

O projeto inclui também a revisão dos modelos de
contratos de concessão do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC) e das obrigações do Plano Geral de
Metas para Universalização (PGMU).

2 Reavaliação da
regulamentação sobre
compartilhamento de
infraestrutura entre prestadores
de serviços de telecomunicações

Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de
infraestrutura entre prestadores de serviços de
telecomunicações, atualmente regido pela Resolução nº
274/2001, considerando as determinações da Lei nº
11.934/2009 e da Lei nº 13.116/2015.

Processo concluído com a edição
da Resolução nº 683/2017, que
aprovou o Regulamento de
Compartilhamento de
Infraestrutura de Suporte à
Prestação de Serviço de
Telecomunicações.

3 Reavaliação da
regulamentação sobre
fiscalização regulatória

Detalhamento do procedimento de acompanhamento e
controle previsto no Regimento Interno da Anatel, definido
como o conjunto de medidas necessárias para o
acompanhamento da prestação dos serviços de
telecomunicações, para a prevenção e a correção de
práticas em desacordo com as disposições estabelecidas
em normativos ou em ato administrativo de efeitos
concretos em matéria de competência da Agência.

Deliberação do CD de proposta
de Consulta Pública (Relatoria)

4 Reavaliação do modelo de
gestão da qualidade de serviços
de telecomunicações

Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

Reavaliação do arcabouço normativo afeto à qualidade dos
diversos serviços de telecomunicações, avaliando a
viabilidade de concentrar esforços em um número reduzido
de indicadores estratégicos que melhor atendam aos
anseios dos usuários e minimizem os custos administrativos
e operacionais aplicáveis à Anatel e às prestadoras.

Consulta Pública n° 29/2017

Busca-se, ainda, avaliar a possibilidade de convergência
desses indicadores e metas para os diversos serviços de
telecomunicações. O projeto também inclui a reavaliação
do arcabouço normativo sobre interrupções na prestação
de serviços de telecomunicações de interesse coletivo.
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564

Quarta-feira

Iniciativa regulamentar

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Descrição

Status do projeto ao final de 2017

Iniciativa regulamentar

10 Outubro 2018

Descrição

Status do projeto ao final de 2017

Reavaliação dos atuais procedimentos de outorga para
exploração de serviços de telecomunicações e para
licenciamento de estações, considerando, entre outros
aspectos, as melhores práticas internacionais.

5 Reavaliação do modelo de
gestão de espectro

Reavaliação do atual modelo de gestão do espectro de
radiofrequências, considerando, entre outros aspectos, as
melhores práticas internacionais em relação ao
Deliberação do CD de proposta
planejamento do espectro, ao monitoramento de seu uso
de Consulta Pública (Relatoria)
eficiente, às formas de autorização e custos relacionados, às
práticas de compartilhamento, às políticas econômicas e de
desenvolvimento industrial e tecnológico, entre outros.

9 Reavaliação do modelo de
outorga e licenciamento de
serviços de telecomunicações

6 Reavaliação da
regulamentação do Serviço de
Acesso Condicionado

Reavaliação do arcabouço normativo estabelecido para o
Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) por meio da
Resolução nº 581/2012, especialmente no que diz respeito
ao tratamento isonômico a ser dispensado pelos
prestadores deste serviço no carregamento dos canais
obrigatórios. Busca avaliar também o procedimento para
dispensa do carregamento desses canais em virtude de
limitação técnica, o procedimento de outorga e de
transferência desse serviço e os regramentos sobre
acessibilidade.

Deliberação do CD de nova
proposta da área técnica (Vistas)
10 Reavaliação da
regulamentação sobre controle
de bens reversíveis

Análise do Parecer pré-CP da PFE

7 Elaboração de novo
Regimento Interno da Anatel

Reavaliação do Regimento Interno da Anatel, conforme
diretrizes constantes da Portaria nº 1.701/2016.

Relatório de AIR e minuta de CP
proposta pela área técnica

Reavaliação da regulamentação sobre controle de bens
reversíveis, atualmente regida pela Resolução nº 447/2006,
com vistas a aprimorar procedimentos operacionais
pertinentes à anuência prévia de operações de alienação,
substituição, oneração e desvinculação de bens reversíveis.
Busca-se, também, avaliar novas formas de controle e
melhor organização de listas de bens reversíveis e serviços
prestados por terceiros.

Processo concluído com a edição
da Resolução nº 680/2017, que
aprovou o Regulamento sobre
Equipamentos de
Radiocomunicação de Radiação
Restrita e alterou o Regulamento
dos Serviços de
Telecomunicações, o
Regulamento de Gestão da
Qualidade do Serviço de
Comunicação Multimídia, o
Regulamento do Serviço de
Comunicação Multimídia e o
Regulamento do Serviço
Limitado Privado.

11 Reavaliação da
regulamentação sobre
interconexão

Reavaliação do arcabouço normativo afeto à interconexão
de redes no intuito de minimizar a existência de conflitos
relacionados, principalmente, à inadimplência dos valores
devidos a título de remuneração pelo uso de redes, ao uso
fraudulento de interconexão e à oferta de trânsito e
transporte. Serão avaliados, ainda, aspectos da
regulamentação relacionados à atualidade tecnológica, à
modernização dos procedimentos administrativos previstos
e à remuneração pelo uso de redes.

Sorteio e distribuição para o
Conselheiro Relator

8 Reavaliação de critérios para
isenção de outorga de serviços e
da regulamentação sobre
radiação restrita

Estabelecimento de critérios para definição dos casos que
independerão de outorga para a exploração de serviço de
telecomunicações em regime privado, de modo a permitir a
simplificação do procedimento de outorga e a minimização
dos custos administrativos e operacionais afetos à Anatel e
aos prestadores, mas garantindo a identificação e a
rastreabilidade dos diversos prestadores de serviços de
telecomunicações, outorgados ou não pela Agência. O
projeto inclui também a reavaliação da regulamentação
sobre radiação restrita.

12.1 Reavaliação da
regulamentação de numeração
de redes e serviços de
telecomunicações – Numeração
de Redes

Revisão da regulamentação relacionada à numeração de
redes e serviços de telecomunicações, visando atualizar e
adequar as regras às atuais necessidades e à evolução do
setor, especialmente no que diz respeito à administração e
utilização dos recursos de redes de numeração. O projeto
prevê estruturação dos Planos de Numeração para a
identificação de elementos de redes de telecomunicações.

Processo concluído com a edição
da Resolução nº 679/2017, que
aprovou o Regulamento de
Numeração para Redes de
Telecomunicações, revogou o
Regulamento de Numeração para
a Identificação de Acessos,
Interfaces e Elementos de Redes
do SMP e alterou o art. 82 do
Regulamento do Serviço Móvel
Pessoal.
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Parte integrante do Avulso do OFS nº 67 de 2018.

Busca-se avaliar o impacto desses procedimentos
burocráticos na prestação dos serviços. Visa, também,
simplificar os processos e, assim, minimizar os custos
administrativos e operacionais afetos à Anatel e aos
prestadores de serviços de telecomunicações,
principalmente nos casos de uso compartilhado de
estações.

Deliberação do CD de proposta
de Consulta Pública (Relatoria)
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Iniciativa regulamentar

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

565

Status do projeto ao final de 2017

Iniciativa regulamentar

12.2 Reavaliação da
regulamentação de numeração
de redes e serviços de
telecomunicações Administração da numeração

Revisão da regulamentação relacionada à numeração de
redes e serviços de telecomunicações, visando atualizar e
adequar as regras às atuais necessidades e à evolução do
setor, especialmente no que diz respeito à administração e
utilização dos recursos de redes de numeração. O projeto
contempla tratamento regulatório para a administração de
recursos de numeração.

Análise das contribuições da CP e
nova minuta proposta pela área
técnica

16.2 Reavaliação da
regulamentação sobre
certificação e homologação de
Produtos para
Telecomunicações – revisão do
modelo de certificação

Reavaliação da regulamentação sobre certificação e
homologação de produtos para telecomunicações,
atualmente regidos pela Resolução nº 242/2000, visando
atualizar as regras e os procedimentos gerais. O projeto
contempla a revisão da regulamentação que trata do
modelo de certificação de produtos, trazendo maior
celeridade, economicidade e clareza aos processos.

Consulta Pública nº 33/2017

12.3 Reavaliação da
regulamentação de numeração
de redes e serviços de
telecomunicações – Numeração
de Serviços

Revisão da regulamentação relacionada à numeração de
redes e serviços de telecomunicações, visando atualizar e
adequar as regras às atuais necessidades e à evolução do
setor, especialmente no que diz respeito à administração e
utilização dos recursos de redes de numeração. O projeto
contempla a revisão dos Planos de Numeração de Serviços.

Relatório de AIR e minuta de CP
proposta pela área técnica

17 Reavaliação da
regulamentação sobre exposição
humana a campos
eletromagnéticos de
radiofrequência

Reavaliação da regulamentação que trata da exposição
humana a campos eletromagnéticos de radiofrequência, em
especial a Resolução nº 303/2002, com vistas à sua
adequação à Lei nº 11.934/2009.

Análise das contribuições da CP e
nova minuta proposta pela área
técnica

13 Reavaliação da
regulamentação sobre a
metodologia do fator X

Reavaliação da metodologia sobre cálculo do Fator de
Transferência "X" aplicado nos reajustes de tarifas do
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC).

Processo concluído com a edição
da Resolução nº 684/ 2017, que
aprovou a Norma da Metodologia
para Cálculo do Fator de
Transferência "X" Aplicado nos
Reajustes de Tarifas do STFC

18 Reavaliação do modelo de
tratamento das Prestadoras de
Pequeno Porte

14 Reavaliação da
regulamentação de mercados
relevantes

Revisão dos mercados relevantes e das medidas
regulatórias assimétricas previstas no Plano Geral de Metas
de Competição (PGMC), aprovado pela Resolução nº
600/2012.

Análise do Parecer pós-CP da
PFE

Avaliação da viabilidade de unificação do conceito de
Prestadora de Pequeno Porte no âmbito da regulamentação
expedida pela Agência, abrangendo possível proposta de
definição única ou de conceitos para fins de distribuição de Análise das contribuições da CP e
competências entre Conselho Diretor e Superintendência de nova minuta proposta pela área
Competição quanto ao tratamento dos pedidos de anuência técnica
prévia. Abrange, ainda, a análise da viabilidade de se criar
um "estatuto da Prestadora de Pequeno Porte" que reúna a
disciplina regulatória a elas direcionada.

15 Elaboração da
regulamentação sobre
homologação das Ofertas de
Referência de Produtos de
Atacado

Estabelecimento de procedimentos para a homologação
das Ofertas de Referência de Produtos de Atacado
previstas no PGMC, especialmente no que diz respeito à
análise de replicabilidade de preço, prazo e qualidade das
Ofertas, além da atuação da Agência nos casos de não
apresentação ou atualização das Ofertas.

Análise do Parecer pós-CP da
PFE

19 Elaboração de
regulamentação sobre Processo
Eletrônico na Anatel

Elaboração de regulamentação sobre Processo Eletrônico
na Anatel com o objetivo de reduzir a morosidade dos
processos administrativos; os gastos com papel e contratos
de impressão; e a falta de agilidade na disponibilidade da
informação aos interessados. O projeto busca, ainda,
possibilitar que o cidadão ou interessado envie
eletronicamente documentos digitais para juntada em
algum processo.

16.1 Reavaliação da
regulamentação sobre
certificação e homologação de
Produtos para
Telecomunicações – revogação
de atos normativos

Reavaliação da regulamentação sobre certificação e
homologação de produtos para telecomunicações,
atualmente regidos pela Resolução nº 242/2000, visando
atualizar as regras e os procedimentos gerais. O projeto
contempla a simplificação da regulamentação que
estabelece os critérios de certificação de determinados
produtos, revogando-se normativos regulamentares sobre a
matéria e alinhando os procedimentos à atual sistemática
adotada pela Agência quanto à publicação de requisitos
técnicos de certificação.

Processo concluído com a edição
da Resolução nº 686/2017, que
revogou Normas e Regulamentos
Técnicos de Certificação de
Produtos para Telecomunicações
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Processo concluído com a edição
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20 Reavaliação do normativo
sobre Certificação e
Homologação de transceptores
ponto-a-ponto

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Descrição

Status do projeto ao final de 2017

Processo concluído com a edição
da Resolução nº 675/2017, que
revogou a Norma para
Certificação e Homologação de
Transmissores e Transceptores
Digitais para o Serviço Fixo em
Reavaliação da regulamentação de modo a evitar a rápida
Aplicações Ponto a Ponto nas
desatualização das normas de certificação e homologação
Faixas de Frequências abaixo de 1
de transmissores e transceptores digitais para o serviço
GHz, aprovada pela Resolução nº
fixo, decorrente da constante inovação tecnológica do setor
360/2004, e a Norma para
de telecomunicações e da publicação de novos planos de
Certificação e Homologação de
canalização e destinação de faixas de frequências.
Transmissores e Transceptores
Digitais para o Serviço Fixo em
Aplicações Ponto a Ponto nas
Faixas de Frequências acima de 1
GHz, aprovada pela Resolução nº
369/2004

21 Elaboração de
regulamentação sobre
Arrecadação de Receitas
Tributárias da Anatel

Revisão da regulamentação sobre os tributos cobrados pela
Anatel – atualmente constante da Resoluções nº 247/2000
e da Resolução nº 255/2001 –, de modo a eliminar
inconsistências com o texto legal e normas vigentes, além
de especificar solução jurídica para alguns dos problemas
enfrentados pela área responsável pela arrecadação.

22 Elaboração de
regulamentação sobre
Restituição e Compensação de
Receitas Administradas pela
Anatel

Elaboração de regulamento sobre restituição e
compensação de receitas administradas pela Anatel, de
modo a eliminar a insegurança jurídica gerada pela ausência
de regulamento próprio, na medida em que inexistem
regras específicas e detalhadas sobre as instâncias que
devem ser percorridas para a compensação e a restituição
de receitas administradas pela Anatel.

Deliberação do CD de nova
proposta da área técnica
(Relatoria)

23 Reavaliação da Metodologia
de precificação de direitos de
uso de radiofrequência

Reavaliação da metodologia de precificação de direitos de
uso de radiofrequência (PPDUR), atualmente estabelecida
por meio da Resolução nº 387/2004, de modo a
estabelecer parâmetros e metodologia que possa ser
utilizada para o cálculo do valor de mercado do espectro de
radiofrequências e a metodologia de cobrança do valor do
espectro.

Parecer da PFE sobre nova
proposta da área técnica

24 Análise dos modelos de
comercialização da banda larga
fixa – franquia de dados

Elaboração de estudo sobre impactos econômicos, jurídicos
e consumeristas dos modelos de comercialização da banda
larga fixa que prevejam restrições ao consumo após a
franquia.

Relatório de AIR e minuta de CP
proposta pela área técnica

Análise do Parecer pré-CP da PFE

Iniciativa regulamentar

10 Outubro 2018

Descrição

Status do projeto ao final de 2017

25 Reavaliação da
regulamentação sobre
Exploração Industrial de Linha
Dedicada

Reavaliação da regulamentação sobre Exploração Industrial
de Linha Dedicada (EILD), em especial o Regulamento
aprovado por meio da Resolução n° 590/2012, visando
atualizar tais regramentos após a implementação do
Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado (SNOA), de
maneira a promover maior eficiência aos interessados no
fluxo de contratação desse produto de atacado.

Projeto a ser iniciado

26 Regulamento de Processo
Administrativo Fiscal referente a
créditos tributários no âmbito da
Anatel

Elaboração de regulamento que discipline os processos
administrativos fiscais de determinação e exigência de
créditos tributários referentes às obrigações principais e
acessórias, no âmbito da Anatel.

Deliberação do CD de nova
proposta da área técnica
(Relatoria)

27 Proposta de atualização da
regulamentação sobre Controle
das Zonas de Proteção das
Áreas Adjacentes às Estações de
Telecomunicações sob
responsabilidade da Anatel

Revisão da regulamentação sobre Controle das Zonas de
Proteção das Áreas Adjacentes às Estações de
Telecomunicações sob responsabilidade da Anatel em
virtude de desativação de algumas estações de
radiomonitoragem; ativação da Estação de Monitoramento
de Satélites; mudanças nas unidades organizacionais da
Agência; necessidade de solução de ambiguidades em
definições e expressões; e necessidade de simplificação dos
procedimentos.

Processo concluído com a edição
da Resolução nº 689/2017, que
aprovou o Regulamento de
Controle das Áreas de Proteção
Adjacentes às Estações de
Monitoramento sob
responsabilidade da Anatel.

28 Revogação de normativos
sem vigência

Avaliação a respeito da necessidade de revogação expressa
dos atos normativos expedidos pela Agência que tenham
sido implicitamente revogados por outros aprovados
posteriormente ou que já não tenham mais eficácia, em
linha com as premissas de simplificação, qualidade e
consistência regulatória.

Relatório de AIR e minuta de CP
proposta pela área técnica

Reavaliação da regulamentação sobre direitos dos
consumidores dos serviços de telecomunicações, em
29 Reavaliação da
especial o Regulamento aprovado por meio da Resolução
regulamentação sobre direito
nº 632/2014, visando analisar pontos do normativo que
dos consumidores de serviços de
foram apontados como problemáticos ao longo de sua
telecomunicações
implantação, bem como demais temas que venham a ser
identificados como passíveis de aprimoramento.

30 Reavaliação da
regulamentação sobre preço
público a ser cobrado pelo
Direito de Exploração de Satélite

Reavaliação da regulamentação sobre cobrança de preço
público por Direito de Exploração de Satélite, em especial o
Regulamento aprovado por meio da Resolução nº
386/2004, visando reavaliar a fórmula de cálculo de preço
estabelecida para a conferência de direitos de exploração
de satélites estrangeiros e para a prorrogação de direitos
de exploração de satélites brasileiros, tendo em vista a
desatualização do parâmetro de referência de capacidade
previsto nessa fórmula, que não é apropriado para a nova
realidade de satélites de alta capacidade.

Relatório de AIR e minuta de CP
proposta pela área técnica

Parecer da PFE sobre proposta
de CP da área técnica

13
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Status do projeto ao final de 2017

36 Disponibilização de espectro
de radiofrequências para a
prestação de serviços de
telecomunicações

Elaboração de Edital de Licitação para autorização de
sobras de radiofrequências destinadas à prestação do
Serviço Móvel Pessoal (SMP), ou outros serviços para as
quais estejam destinadas, visando ampliar a capacidade das
redes de acesso por meios não confinados disponibilizando
insumo essencial à prestação de tais serviços com
qualidade adequada.

Projeto a ser iniciado

32 Simplificação da
regulamentação de serviços de
telecomunicações

Revisão da regulamentação dos serviços de
telecomunicações, considerando a convergência das redes
e dos serviços, medida necessária uma vez que diversos
serviços são oferecidos por meio de uma mesma plataforma
ou na forma de ofertas conjuntas (ainda que por
Projeto a ser iniciado
plataformas distintas) e a regulamentação tem convergido
a fim de tratar cada temática de maneira única (a exemplo
do que foi feito na regulamentação sobre direitos de
consumidores).

37 Reavaliação da
regulamentação sobre
transferência de outorgas,
transferência de controle e de
apuração de Controle e de
Transferência de Controle em
Empresas Prestadoras de
Serviços de Telecomunicações

Deliberação do CD de proposta
de Consulta Pública (Relatoria)

33 Reavaliação da
regulamentação sobre
Conselhos de Usuários de
serviços de telecomunicações

Reavaliação da regulamentação sobre Conselhos de
Usuários de serviços de telecomunicações, em especial o
Regulamento aprovado por meio da Resolução nº 623/2013,
visando aprimoramento de seu funcionamento, tendo em
vista a experiência adquirida com os primeiros mandatos,
encerrados em 2016.

Reavaliação da regulamentação sobre transferência de
outorgas, transferência de controle e de apuração de
controle e de transferência de controle em prestadoras de
serviços de telecomunicações, em especial o regulamento
aprovado por meio da Resolução nº 101/1999, visando a
unificação e simplificação das regras e, também, a
reavaliação dos conceitos de controle e transferência de
controle. O projeto contempla, ainda, a realização de
estudos sobre a necessidade ou não de haver dispositivos
regulamentares tratando do envio de informações acerca
de alterações societárias que não tenham impacto
regulatório.

Projeto a ser iniciado

38 Revisão anual de Áreas
Locais do Serviço Telefônico
Fixo Comutado

Revisão dos Anexos I e II do Regulamento sobre Áreas
Locais para o Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC),
aprovado por meio da Resolução nº 560/2011, que deve ser
realizada pela Anatel, periodicamente, a cada 12 meses, sem
necessidade de realização de Consulta Pública.

Projeto a ser iniciado

34 Reavaliação da
regulamentação sobre aplicação
de sanções administrativas

Reavaliação da regulamentação sobre aplicação de sanções
administrativas, em especial o Regulamento aprovado por
meio da Resolução nº 589/2012, visando analisar pontos do
regulamento, tais como, na instrução de Pados, a
necessidade de publicação no DOU da decisão do
superintendente em sede recursal; a obrigatoriedade de
notificação para apresentação de alegações finais em todos
os processos, a exigibilidade de pagamento da multa
aplicada antes do trânsito em julgado do processo; e
adequação da classificação da gravidade das infrações.

Projeto a ser iniciado

39 Revisão das áreas de
tarifação do Serviço Telefônico
Fixo Comutado

Revisão das áreas de tarifação do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC), que, nos termos do Regulamento de
Tarifação do STFC prestado no Regime Público, aprovado
por meio da Resolução nº 424/2005, poderá ser revista em
intervalos não inferiores a 12 meses, por iniciativa da Anatel
ou solicitação da concessionária, após realização de
Consulta Pública.

Sorteio e distribuição para o
Conselheiro Relator

35 Reavaliação da
regulamentação visando diminuir
barreiras regulatórias à expansão
das aplicações de internet das
coisas e comunicações máquinaa-máquina

Reavaliação da regulamentação visando diminuir barreiras
regulatórias à expansão das aplicações de internet das
coisas e comunicações máquina-a-máquina, tais como
regras de qualidade, licenciamento, atendimento, dentre
outros.

40 Reavaliação da
regulamentação sobre coletas
de dados setoriais dos diversos
serviços de telecomunicações

Reavaliação da regulamentação sobre coletas de dados
setoriais dos diversos serviços de telecomunicações, em
especial a norma aprovada por meio da Resolução nº
436/2006, considerando as necessidades oriundas da
redefinição dos processos e sistemas de coleta de dados de
serviços de telecomunicações.

Sorteio e distribuição para o
Conselheiro Relator

41 Reavaliação da
regulamentação relacionada a
serviços públicos de emergência

Reavaliação da regulamentação relacionada a serviços
públicos de emergência, em especial sobre aspectos que
envolvam a interlocução entre as prestadoras de serviços
de telecomunicações e os órgãos de segurança pública
(bloqueio de estações móveis impedidas, interceptação de
chamadas, quebra de sigilo, entre outros).

Projeto a ser iniciado

31 Reavaliação da
regulamentação sobre eficiência
de uso do espectro de
radiofrequências

Reavaliação da regulamentação sobre eficiência de uso do
espectro de radiofrequências, em especial o regulamento
aprovado por meio da Resolução nº 548/2010. O projeto
busca, ainda, reavaliar os procedimentos para análise do
uso eficiente do espectro, verificando a pertinência de se
adotar outras dimensões dentro da análise, além da técnica.
Adicionalmente, deverá ser avaliado o uso eficiente do
espectro por enlaces ponto-a-ponto.
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42 Reavaliação da
regulamentação sobre
Metodologia de Estimativa do
Custo Médio Ponderado de
Capital

43 Destinação de RF – faixas
para o SARC

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Descrição

Status do projeto ao final de 2017

Reavaliação da regulamentação sobre Metodologia de
Estimativa do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC),
em especial o Regulamento aprovado por meio da
Resolução nº 630/2014, visando aprimorar, entre outros,
aspectos relacionados ao Prêmio de Risco de Mercado
(PRM), Prêmio de Risco de Crédito (Spread), cálculo
setorial ou por empresa e o quociente de endividamento.

Deliberação do CD de proposta
de Consulta Pública (Relatoria)

Destinação de faixas adicionais para os serviços Auxiliar de
Radiodifusão e Correlatos (SARC), de Repetição de
Televisão (RpTV) e de Televisão em Circuito Fechado com
Utilização de Radioenlace (CFTV) visando a mitigar os
problemas de interferência e propagação.

Processo concluído com a edição
da Resolução nº 688/2017, que
aprovou o Regulamento sobre
Destinação e Condições de Uso
de Radiofrequências para os
Serviços Auxiliar de Radiodifusão
e Correlatos (SARC), de
Repetição de Televisão (RpTV),
de Televisão em Circuito Fechado
com Utilização de Radioenlace
(CFTV), Serviço Limitado Móvel
Aeronáutico (SLMA) e Serviço
Limitado Privado (SLP).

Destinação de faixas de frequências, de modo a permitir a
utilização de sistemas analógicos em caráter primário, uma
vez que, nos últimos anos, diversas entidades públicas têm
solicitado prorrogação e/ou novas autorizações visando a
continuidade da operação de sistemas analógicos devido à
fatores como a complexidade da substituição dos sistemas
em operação, a falta de orçamento para novas aquisições e
a longevidade dos equipamentos em uso. Além disso, foram
registrados pleitos para que sejam estabelecidos canais
preferenciais do SLP em aplicações do serviço de
atendimento móvel de urgência (SAMU), em aplicações de
comunicações ferroviárias e metroviárias, e para entidades
que atuam no fornecimento de água, energia elétrica e gás.

Processo concluído com a edição
da Resolução nº 674/2017, que
aprovou o Regulamento sobre
Canalização e Condições de Uso
de Radiofrequências na Faixa de
148 MHz a 174 MHz.

45 Destinação de RF – faixas
exclusivas para o FSS na banda
Ka

Destinação de faixas de radiofrequências com o objetivo de
limitar uma subfaixa de 500 MHz da banda Ka para uso
específico por sistemas de satélites.

Processo concluído com a edição
da Resolução nº 676/2017, que
limitou o uso das faixas de
radiofrequência de 18,1 GHz a 18,6
GHz e de 27,9 GHz a 28,4 GHz a
redes de satélite do Serviço Fixo
por Satélite.

46 Destinação de RF – faixas
relativas ao Serviço de
Radioamador

Revisão da destinação e do regulamento de canalização e
condições de uso das faixas do Serviço de Radioamador
para adequar as condições à regulamentação internacional
e retirar do regulamento atual critérios técnicos que não
precisam constar de instrumento normativo.

44 Destinação de RF – faixa de
148-174 MHz

Iniciativa regulamentar

10 Outubro 2018

Descrição

Status do projeto ao final de 2017

47 Destinação de RF –
Regulamentação da Banda S

Revisão da regulamentação associada às faixas de 19802025 MHz e de 2160-2200 MHz, considerando, entre outros
aspectos, a previsão de uso da componente terrestre do
IMT pelo Serviço Móvel Global por Satélite (SMGS), de
forma a promover a larga utilização do serviço.

Análise das contribuições da CP e
nova minuta proposta pela área
técnica

48 Destinação de RF – faixas
relativas ao Serviço de
Radiolocalização

Destinação, ao Serviço Limitado Privado (SLP), de faixas de
radiofrequências que possuem atribuição à
radiolocalização, no sentido de viabilizar seu uso por
sistemas de radar.

Processo concluído com a edição
da Resolução nº 681/2017, que
aprovou a destinação das faixas
de radiofrequências de 430 MHz
a 440 MHz e de 9.300 MHz a
9.800 MHz ao Serviço Limitado
Privado (SLP) para aplicações de
radiolocalização.

49 Destinação de RF – faixas
relativas a Serviços Científicos

Destinação, ao Serviço Limitado Privado (SLP), de faixas de
radiofrequências que possuem atribuição a qualquer serviço
científico (Exploração da Terra por Satélite, Meteorologia
por Satélite, Auxílio à Meteorologia, Pesquisa Espacial e
Operação Espacial), no sentido de viabilizar seu uso por
entidades científicas.

Processo concluído com a edição
da Resolução nº 685/2017, que
aprovou a atribuição e destinação
de faixas de radiofrequências, ao
Serviço Limitado Privado (SLP),
para aplicações de captação e
transmissão de dados científicos
relacionados à exploração da
Terra por satélite, auxílio à
meteorologia, meteorologia por
satélite, operação espacial e
pesquisa espacial.

50 Reavaliação da
Avaliação sobre a necessidade de revisão, atualização e
regulamentação técnica dos
unificação dos regulamentos técnicos dos serviços de
serviços de radiodifusão (AM, FM radiodifusão (AM, FM e TV), dentro das premissas de
e TV)
consistência e qualidade regulatória.

Relatório de AIR e minuta de CP
proposta pela área técnica

51 Regulamentação do LAA
(Licensed Assisted Access)

Elaboração de regulamentação que permita o uso da faixa
de 5 GHz por operadoras de forma compartilhada no
espaço e no tempo com tecnologias WI-FI.

Projeto a ser iniciado

52 Regulamentação para
utilização do espectro ocioso
(White Spaces) de forma
dinâmica nas faixas de VHF e
UHF

Elaboração de regulamentação que possibilite a
implementação da tecnologia conhecida como TV White
Spaces, que aproveita o espectro ocioso da faixa em que o
serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens opera em
caráter primário para o provimento de banda larga, sem
causar prejuízo à radiodifusão. Vários países no mundo já
possuem tais sistemas regulamentados. Trata-se de
tecnologia muito adequada para a promoção da banda
larga em áreas rurais (interior).

Projeto a ser iniciado

Parecer da PFE sobre nova
proposta da área técnica

17
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Iniciativa regulamentar

Descrição

Status do projeto ao final de 2017

53 Atualização das atribuições
dos serviços de
radiocomunicação no Brasil
conforme Conferências Mundiais

Atualização do Plano de Atribuição, Destinação e
Distribuição de Faixas de Frequências (PDFF) conforme
últimas conferências mundiais.

Projeto a ser iniciado

54 Revisão da Resolução nº
537/2010 – Faixa de 3,5 GHz

Revisão da regulamentação da faixa de 3,5 GHz com intuito
de permitir o uso por serviços terrestres em convivência
com aplicações via satélite em faixas adjacentes. A faixa de
3.5 GHz deverá ser a primeira faixa em que será
implementado o 5G.

Relatório de AIR e minuta de CP
proposta pela área técnica

55 Regulamentação das faixas
de 1427-1518 MHz (Banda L) –
IMT e de 2300-2400 MHz

Revisão da regulamentação das faixas com o intuito de
possibilitar o uso pelo Serviço Móvel Pessoal (SMP).

Relatório de AIR e minuta de CP
proposta pela área técnica

56 Regulamentação da faixa de
11 GHz

Revisão da regulamentação da faixa de 11 GHz com o intuito
de solucionar os problemas de interferências ocorridos
entre estações de radiocomunicações do serviço via satélite
(DTH) e do serviço fixo terrestre (P-P). É necessária a
atualização da regulamentação vigente (Portaria MC nº
605/1994) para minimizar os impactos causados pelo
adensamento da utilização da faixa pelos serviços
envolvidos.

Projeto a ser iniciado

57 Instituição do Centro de Altos
Estudos de Telecomunicações
da Anatel

Proposta normativa para instituição do Centro de Altos
Estudos em Telecomunicações (Ceatel) da Anatel, que terá
como propósito desenvolver a política institucional de
aperfeiçoamento e capacitação dos servidores da Agência;
e o incentivo à pesquisa aplicada, a estudos e eventos de
caráter técnico científico nas áreas fins da Agência e a
intercâmbios acadêmicos.

Deliberação do CD de nova
proposta da área técnica
(Relatoria)

58 Análise sobre
regulamentação de segurança
das redes de telecomunicações

Elaboração de análises e estudos sobre a necessidade ou
não de regulamentação que possibilite a implementação de
medidas de proteção e segurança das redes e serviços das
operadoras de telecomunicações.

Projeto a ser iniciado

59.1 Avaliação sobre liberdade
tarifária no Serviço Telefônico
Fixo Comutado, modalidades
Local e Longa Distância
Nacional, agregando análise
sobre revisão da granularidade
das Áreas Locais deste serviço áreas locais e liberdade LDN
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determinação do Conselho Diretor.

Relatório de AIR e minuta de CP
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OFÍCIO N.º 814/2018/GAB/PGR
Etiqueta: PGR-00520093/2018
Brasília, 18 de setembro de 2018.

Assunto: Relatório de Atividades da Procuradora-Geral da República.

Senhor Presidente do Congresso Nacional,

Apresento a Vossa Excelência o Relatório de Atividades do primeiro ano de minha
gestão como Procuradora-Geral da República, firme no compromisso assumido no início do
mandato, de agir com transparência, celeridade e resolutividade.
Atuo sob a diretriz de que ninguém esteja acima da lei e fique impune, e que ninguém esteja abaixo da lei e não acesse a Justiça. Por isso, orientei o Ministério Público a tratar
com ênfase, tanto o enfrentamento do crime, como a defesa de direitos humanos.
E, nessa linha de trabalho, neste primeiro ano, nas diversas dimensões do mandato
de Procuradora-Geral da República, foram feitas 19.062 manifestações judiciais e extrajudiciais e apresentadas 46 denúncias criminais, perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça, uma a cada sete dias, em média.

À Sua Excelência, o Senhor
Presidente do Congresso Nacional
Senador Eunício Oliveira.

Gabinete da Procuradora-Geral da Repúbl ica
Brasília/DF
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A gestão administrativa foi aprimorada para garantir o cumprimento da Emenda Constitucional nº 95/2016. O esforço é fazer mais, com menos recursos.
O Relatório também registra dados de minha atuação na Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, sobretudo em relação a projetos prioritários para o Ministério Público
brasileiro.
Para facilitar o acesso e contribuir com a preservação do ambiente, este Relatório também será divulgado em meio digital e pode ser acessado pelo link abaixo, ou pelo QR-Code.
Atenciosamente,

f~,_,,~~+~
Ráqàel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

mpf.mp.br/relatorio-pgr-2017-2018
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Ouvidor-Geral do Ministério Público Federal
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APRESENTAÇÃO

A

corrupção e a insegurança pública elevaram-se no Brasil e o combate a elas tornou-se prioridade para
os brasileiros. São graves problemas que se somaram à profunda desigualdade social, às diﬁculdades de
tratamento de saúde, à baixa qualidade da educação pública e aos vastos danos ambientais. Os brasileiros
reclamam celeridade, zelo e cuidado no trato da coisa pública pelo sistema de justiça.
Para enfrentar essa realidade, adotei uma linha de atuação que atribui alta relevância à função criminal, e
semelhante ênfase à defesa dos direitos humanos, à proteção ambiental e à defesa de indígenas e minorias.
Com o propósito de dar maior efetividade e resolutividade à atuação do Ministério Público, tenho assegurado
os meios para que todas as competências reservadas a esta magistratura sejam bem exercidas.
Com o intuito de garantir que ninguém esteja acima da lei e reforçar o combate à corrupção, defendi a
execução da pena após condenação em segunda instância, a imprescritibilidade do ressarcimento do dano ao
erário causado por ato de improbidade administrativa, e apoiei o ﬁm do foro por prerrogativa de função. No
período de um ano, desde 18 de setembro de 2017, ajuizei 46 denúncias, uma por semana. Nesse período, 19.062
manifestações judiciais e extrajudiciais foram encaminhadas ao STF, STJ e TSE, foros onde a procuradorageral da República é titular do ofício.
Por entender que a democracia exige eleições justas e livres, com competitividade assegurada por disputas
paritárias, defendi equidade de gênero, direito à identidade social dos transgêneros e os interesses das minorias.
Em outra frente, orientei os procuradores regionais eleitorais para que atuem no sentido de impedir que o
dinheiro público ﬁnancie campanhas de inelegíveis.
As verdadeiras democracias são as que, a par de assegurar eleições justas e livres, também garantem a
dignidade humana e os direitos fundamentais. Para que ninguém esteja abaixo da lei, ampliei a rede de defesa
de direitos fundamentais, como a preservação ambiental, a erradicação do trabalho escravo e a defesa dos
povos indígenas e ciganos, além da liberdade de expressão, de reunião e de associação.
Este Relatório de Atividades resume o trabalho feito, com dados quantitativos e qualitativos, nos últimos 12
meses, por área de atuação. Visa a dar transparência às teses e ao modo como o MP promove o cumprimento
da Constituição, das leis e dos atos internacionais, na perspectiva dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). É meio de prestação de contas do trabalho do Gabinete da
Procuradora-Geral da República em suas múltiplas funções, com o apoio das secretarias a ela vinculadas.
A equidade de gênero – objeto do ODS 5 – é tratada com relevância e prioridade nesta gestão. Além
de manifestações jurídicas apresentadas ao STF e ao TSE, promovi, em parceria com a Escola Superior do
Ministério Público da União, a 1ª Conferência Nacional das Procuradoras da República para diagnosticar a
atratividade desta carreira para mulheres e identiﬁcar os desaﬁos para o exercício de suas atividades e para
evolução na carreira.
O Relatório foi dividido por áreas de atuação: Criminal, Direitos Humanos, Eleitoral, Administrativo e o
projeto especial MPF Cidadão - 30 anos. Destaca as teses jurídicas defendidas nos tribunais superiores. Traz
ainda informações acerca da gestão no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), órgão que presido. No
CNMP, impulsionei o Sistema Nacional para Localização e Identiﬁcação de Pessoas Desaparecidas (Sinalid) e a
defesa ambiental. Para isso, lancei a ideia de criar o Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente, que
já conta com a adesão de procuradores-gerais de 16 países.

Boa leitura!

Raquel Elias Ferreira Dodge
procuradora-geral da República
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ATUAÇÃO DA PGR EM NÚMEROS

E

ntre 18 de setembro de 2017 e 10 de setembro de 2018, o Gabinete da Procuradora-Geral da República
produziu 19.062 manifestações judiciais e extrajudiciais. Desse total, 14.673 foram encaminhadas ao
Supremo Tribunal Federal (STF), ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
São múltiplas as petições e pretensões: de ciências a denúncias; de pedidos de abertura de inquéritos a
compartilhamento de provas e informações. Considerando apenas as denúncias, o total é de 46, uma a cada
sete dias. Desse quantitativo, 32 foram apresentadas ao STF e 14 ao STJ. No caso das denúncias envolvendo
pessoas com prerrogativa de foro no STF, quatro são decorrentes de investigações realizadas no âmbito da
Operação Lava Jato no STF.
Das manifestações que saíram do Gabinete da PGR para o STF e STJ, 30% foram apresentadas em
inquéritos. Ao todo foram 1.841 petições, sendo 85 referentes a pedidos de instauração de novas apurações
e o restante de natureza variada, como indicação de diligências, medidas cautelares e respostas a
manifestações apresentadas pela defesa de investigados. Outro dado a se destacar foi a quantidade de
medidas cautelares requeridas pela PGR nas investigações em curso nesses tribunais, que totalizaram 112 entre quebras de sigilos, buscas, apreensões e prisões.
Ao relator da Operação Lava Jato, no STF, ministro Edson Fachin, foram enviados pedidos para
assegurar o cumprimento imediato e integral dos acordos ﬁrmados com colaboradores, como no caso
dos 77 executivos da Construtora Odebrecht. O propósito é o de assegurar a recuperação de valores
desviados, o pagamento de multas, indenizações de vítimas, ressarcimento ao erário, bem como o
cumprimento de penas corporais, como prisões e outras medidas alternativas ao cárcere.
A PGR impulsionou todos os acordos de colaboração já ﬁrmados, defedendo a homolação judicial
e reajustando cláusulas, quando necessário. Além disso, novos acordos foram ﬁrmados os quais, por
determinação judicial e legal, permanencem sob sigilo.
A atuação da PGR em Ações Diretas e Inconstitucionalidade (ADIs) foi outro destaque do trabalho. No
período, foram ajuizadas 12 novas ADIs e apresentadas manifestações em 366 ações em curso. Os assuntos
tratados nestas ações incluem deﬁnição da idade mínima para matrícula no ensino fundamental; limites
de autoﬁnanciamento eleitoral; competência da Justiça Militar para julgar militares acusados de crimes
comuns contra civis, e inconstitucionalidade de decreto de indulto de natal, que previu a possibilidade de
desobrigar condenados ao pagamento das penas patrimoniais e não apenas das relativas à prisão, além
de permitir a paralisação de processos e recursos em andamento.
Para reforçar teses jurídicas e pretensões do Ministério Público nos processos em curso na Suprema
Corte, a procuradora-geral da República intensiﬁcou a prática de enviar memoriais aos ministros. Desde
o início da gestão, foram apresentados 66 memoriais. O instrumento foi utilizado para defender o
posicionamento institucional da procuradora-geral da República em temas como o início da execução
de pena após decisão condenatória em segunda instância, a defesa da validade de provas obtidas em
acordos de colaboração ainda que estes tenham sido rescindidos, e a imprescritibilidade do prazo para as
ações de ressarcimento ao erário em casos de improbidade administrativa. Também foram elaborados
memoriais para reforçar pretensões de recebimento de denúncias e condenação de denunciados.
O trabalho também foi intenso na função eleitoral. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram encaminhadas
8.564 manifestações. Além disso, teses importantes têm sido defendidas, como a autoidentiﬁcação de gênero,
e o percentual do fundo eleitoral e do tempo destinado à propaganda de mulheres.
A cooperação internacional é outra atuação que foi intensiﬁcada. Foram instaurados 904
procedimentos de cooperação internacional para dar cumprimento às solicitações de assistência jurídica
ativas e passivas em matéria cível, penal e de alimentos internacionais que tramitam na Unidade.
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46

DENÚNCIAS
UMA A CADA
SETE DIAS

ATUAÇÃO DA PGR EM NÚMEROS
Manifestações judicias e extrajudiciais

19.062

Denúncias (STF e STJ)

46

Ratificação de denúncias (STF e STJ)

21

Total de pessoas denunciadas

144

Medidas cautelares1 (STF e STJ)

112

Relatórios produzidos pela SPPEA para subsidiar investigações do Gabinete da PGR

105

Manifestações encaminhadas ao TSE

8.564

Procedimentos de cooperação internacional instaurados

904

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (inicial)

12

Manifestações em ADI

366

Memoriais

66

Pedidos de preferência em julgamentos

20

Pedidos de instauração de inquéritos

85

Pedidos de arquivamentos (auto judiciais – STF e STJ)

164

Pedidos de declínio de competência (auto judicial)

241

19.062
MANIFESTAÇÕES
ENCAMINHADAS DA PGR
AO STF, STJ E TSE

1

Buscas e apreensões, prisão, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático.
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ATUAÇÃO CRIMINAL E COMBATE À CORRUPÇÃO: NOVA ESTRUTURA E SEUS RESULTADOS

A

área Criminal é prioridade na atual gestão da Procuradoria-Geral da República e um dos principais
objetivos é o combate à corrupção. Para melhor instrumentalizar essa atividade institucional, foi criada
(Portaria nº 968, de 18 de setembro de 2017) uma nova estrutura de trabalho, que instituiu a Secretaria da
Função Penal Originária no Supremo Tribunal Federal (STF), à qual está vinculado o Grupo de Trabalho da
Operação Lava Jato, e a Secretaria da Função Penal Originária no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Essas duas Secretarias têm a função de auxiliar a PGR na avaliação e providências adotadas nos processos
judiciais e procedimentos extrajudiciais que tramitam nos dois tribunais superiores. Integram a SFPO/STF
e a SFPO/STJ treze procuradores e um promotor de Justiça, que atuam em auxílio à PGR e ao vice-PGR, e
41 assessores de apoio jurídico e administrativo.
ATUAÇÃO CRIMINAL PERANTE O STF

À

Secretaria da Função Penal Originária no STF estão vinculados todos os processos criminais originários
que tramitam perante o STF, inclusive os que integram o acervo do GT Lava Jato. Há também a atuação
da SFPO/GT Lava Jato em procedimentos outros de natureza criminal (habeas corpus, reclamação, ADI e
ADPF etc.) considerados estratégicos ou relevantes pela pertinência e relação a temas jurídicos tratados nos
processos criminais originários.
Vincula-se à SFPO o acervo do GT Lava Jato formado a partir de desdobramentos da Força-Tarefa
de Curitiba e que se encontra, no STF, majoritariamente sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Pela
complexidade e dinamismo das investigações, atualmente tramitam sob a atribuição do GT Lava Jato outros
casos especiais, inclusive, com interface das forças-tarefas do Rio de Janeiro e de São Paulo.
A atuação está dividida entre procedimentos judiciais e extrajudiciais. Nos judiciais, segundo registros
extraídos do sistema Único21, no período de 18 de setembro de 2017 a 10 de setembro de 2018, foram
produzidas 4.064 petições/manifestações. Os destaques constam do quadro a seguir.

QUANTITATIVO DAS PRINCIPAIS PEÇAS PRODUZIDAS NA SECRETARIA DA FUNÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
TOTAL
SFPO/STF
Denúncias

LAVA JATO

32

Ratificações de denúncia

4
18

Alegações finais

44

Medidas cautelares
Recursos (razões, contrarrazões e reclamações)

21

75

40

220

120

Requerimentos de instauração de inquérito policial

75

25

Pedidos de declínio de competência

190

32

Promoções de arquivamento de inquéritos

109

Propostas de transação penal ou suspensão condicional do processo

15
6

Em consonância com os objetivos de conferir efetividade e celeridade na atuação criminal, desde o início
do trabalho, houve a preocupação com a redução do acervo. A tabela a seguir apresenta a situação dos
processos judiciais e procedimentos extrajudiciais na SFPO e do GT Lava Jato de forma discriminada.

2

O sistema Único é o sistema de tramitação documental e processual de todas as unidades do Ministério Público Federal.
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ACERVO SECRETARIA DA FUNÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NO STF
ACERVO EM: 18/9/17

ENTRADA

SAÍDA

ACERVO EM: 10/9/18

Processos judiciais

245

3.976

4.032

189

Procedimentos
extrajudiciais

656

343

461

538

GT LAVA JATO
ACERVO EM: 18/9/17

ENTRADA

SAÍDA

ACERVO EM: 10/9/18

Processos judiciais

89

1.942

1.907

124

Procedimentos
extrajudiciais

62

102

40

124

Obs.: Este aumento no acervo decorre da abertura, na nova gestão, de um procedimento específico
para promover a execução de cada acordo de colaboração premiada.

RELAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS QUAIS FOI APRESENTADA DENÚNCIA NO STF

•

27/8/2018
INQ 4671

27/3/2018
INQ 3515

31/1/2018
INQ 3620

18/12/2017
INQ 3639

14/6/2018
AC 4375, 4376, 4383
E 4384 (INQ 4720)

27/3/2018
INQ 4417

31/1/2018
INQ 3678

11/12/2017
INQ 4357

27/3/2018
INQ 4657

31/1/2018
INQ 4504

5/12/2017
INQ 3701

27/3/2018
PET 7178

18/1/2018
INQ 4667

4/12/2017
INQ 4633

27/3/2018
INQ 4306

18/12/2017
INQ 3699

4/12/2017
INQ 3598

19/3/2018
INQ 4343

18/12/2017
INQ 4477

14/11/2017
INQ 4641

19/3/2018
INQ 4485

18/12/2017
INQ 3884

I

14/3/2018
INQ 4125

18/12/2017
INQ 3851

•

30/4/2018
INQ 4342
30/4/2018
INQ 3911
30/4/2018
INQ 4229
30/4/2018
INQ 4596
12/4/2018
INQ 4694
12/4/2018
INQ 4695

13/11/2017
PET 7115 e 7165
24/10/2017
INQ 3975

ATUAÇÃO CRIMINAL PERANTE O STJ

O trabalho da procuradora-geral perante o Superior Tribunal de Justiça é realizado com o auxílio
do vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia. O acervo é composto por ações penais,
inquéritos e sindicâncias envolvendo autoridades com prerrogativa de foro por função perante a Corte:
governadores de Estado, desembargadores federais e estaduais, membros dos Tribunais de Contas
dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios e membros que oﬁciem perante os Tribunais. Assim
como a SFPO/STF, a Secretaria da Função Penal Originária no STJ tem como missão a atuação célere,
tempestiva e de caráter resolutivo dos casos. Três membros auxiliares atuam com dedicação exclusiva
em procedimentos extrajudiciais e processos judiciais. Entre 18 de setembro de 2017 e 10 de setembro
3£JLQDGH
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de 2018, foram produzidas e enviadas ao STJ 1.505 manifestações distribuídas em 17 classes processuais.
Desse quantitativo, 325 no âmbito das ações penais em curso na Corte; 401 em inquéritos, e 198 em
sindicâncias. O quadro a seguir retrata as mais signiﬁcativas.

QUANTITATIVO DAS PRINCIPAIS PEÇAS PRODUZIDAS PELA SECRETARIA DA FUNÇÃO
PENAL ORIGINÁRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TOTAL
Denúncias

14

Ratificações de denúncia

3

Medidas cautelares

55

Recursos (razões, contrarrazões e reclamações)

18

Requerimentos de instauração de inquérito policial/sindicância

10

Pedidos de declínio de competência

51

Promoções de arquivamento de inquéritos/sindicância

60

ACERVO SECRETARIA DA FUNÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NO STJ
ACERVO EM: 18/9/17

ENTRADA

SAÍDA

ACERVO EM: 10/9/18

41

1.941

1.894

88

Processos judiciais

RELAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS QUAIS FOI APRESENTADA DENÚNCIA NO STJ

31/8/2018
INQ 1238

:

13/7/2018
INQ 1129

•

12/6/2018
INQ 1106

23/5/2018
NF n.
1.00.000.002970
/2017-41

]

15/5/2018
INQ 1205

I

2/4/2018
INQ 1104

02/3/2018
INQ 1139
1/12/2017
SD 546

27/3/2018
INQ 1201

25/4/2018
SD 576

26/3/2018
INQ 1086

18/4/2018
SD 643

16/3/2018
INQ 1088

I

•
•

6/4/2018
INQ 1156

PRINCIPAIS OPERAÇÕES

Com o objetivo de reunir provas de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais, organização
criminosa e tráﬁco de inﬂuência, tendo como investigados agentes públicos com prerrogativa de foro tanto no
STF quanto no STJ, foram realizadas operações para cumprimento de ordens judiciais de busca e apreensão, com
acesso a dados e informações telemáticas e de mídias; prisões temporárias e preventivas e ações controladas.
No caso das investigações vinculadas ao STF, essas medidas foram realizadas nas chamadas operações Registro
Espúrio, Cui Bono (4ª fase), Skala; “corrupção de testemunhas”, e outras que não receberam uma denominação
especíﬁca e que tiveram como alvo autoridades de tribunais e parlamentares. Já nos casos que tramitam no STJ,
houve medidas cautelares nas operações Acrônimo, La Muralha, Toth, Reis do Gato e Quinto do Ouro.
3£JLQDGH
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Entrega de memoriais a ministros tem o propósito de reforçar posicionamento do MPF em relação a temas em julgamento

ACOMPANHAMENTO PRIORITÁRIO DE PROCESSOS

A partir de levantamentos especíﬁcos no acervo de autos judiciais em trâmite no STF e no STJ, a procuradorageral da República peticionou à Corte para uma tramitação prioritária e para inclusão em pauta de ações penais
com possibilidade de prescrição. Também tem atuado na perspectiva da efetividade da persecução criminal,
mediante pedidos de execução imediata da pena no caso de acórdãos condenatórios, inclusive para evitar que
sucessivos recursos possam impedir o cumprimento de acórdão condenatório. No período, foram apresentados
peticionamentos especíﬁcos da PGR para essa ﬁnalidade em 20 casos. Dentre os processos que tiveram pedidos de
prioridade no STF, destacam-se pleitos para a execução imediata das penas impostas a Paulo Maluf, João Rodrigues,
Acir Gurgacx e Ivo Cassol. Já no STJ, o expediente foi utilizado com o propósito de agilizar o julgamento em seis ações
penais contra vários denunciados, dentre eles, Confúcio Moura, Simão Jatene, Neudo Campo e Sérgio Nader.
DEFESA DO SISTEMA ACUSATÓRIO

Desde julho de 2018, a PGR tem se posicionado, por meio de manifestações, recursos e memoriais, na defesa
do sistema acusatório, em razão de recentes decisões monocráticas de Ministros da Corte, que passaram
a determinar o arquivamento de investigações criminais, principalmente as que são desdobramentos de
colaborações premiadas.
Raquel Dodge defende a adoção plena do sistema penal acusatório – em substituição ao sistema inquisitorial,
de raízes medievais, vigente até a Constituição de 1988 – de modo a separar nitidamente as funções de acusar,
defender e julgar; a garantir a atribuição constitucional do Ministério Público como titular exclusivo da ação
penal pública, responsável por acusar ou arquivar; a garantir a paridade de armas no processo penal; a instituir
um sistema argumentativo em torno dos fatos e da lei e a enfatizar a isenção judicial, para o ﬁm de elevar a
credibilidade da atuação judicial e alcançar o justo, na efetividade da prestação jurisdicional.
3£JLQDGH
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INQUÉRITOS ARQUIVADOS SEM PRÉVIA PROMOÇÃO DO MPF
INQUÉRITO

DATA DE
ARQUIVAMENTO

DATA DO
RECURSO

4.442

11 de junho

28 de junho

4.244

1 de agosto

6 de agosto

4.429

8 de junho

2 de julho

4.391

29 de junho

30 de julho
30 de julho

4.393

29 de junho

4.441

2 de julho

30 de julho

4.419

11 de setembro

(manifestação prévia) 5 de setembro

4.420

21 de agosto

24 de agosto

4.454

6 de agosto

27 de agosto

ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS

O acompanhamento do julgamento de processos considerados prioritários pelo GAB/PGR também ocorre
por meio de memoriais, que são entregues aos ministros que integram as Turmas ou o Plenário do STF, como
uma forma de destacar os principais pontos argumentativos da procuradora-geral da República em questões
consideradas de relevância institucional.
No caso da defesa da constitucionalidade da execução provisória da pena, a PGR apresentou memoriais por
ocasião do julgamento das ADCs 43 e 44 e durante análise de apreciação dos Habeas Corpus nº 136.720, nº 144.712,
nº 146.818 e nº 152.752. Nessas ocasiões, defendeu a manutenção do entendimento formado pela Suprema Corte
no ﬁm de 2016, de que o recolhimento à prisão após o julgamento em segunda instância não exige o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória.
A defesa da titularidade exclusiva do Ministério Público para celebrar acordo de colaboração, objeto da ADI nº
5.508, também foi tema de memorial enviado pela PGR ao STF. Na peça, encaminhada em junho de 2018, Raquel
Dodge destacou que, na condição de titular exclusivo da ação penal, conforme estabelece a Constituição Federal, o
Ministério Público tem a função de acompanhar todas as etapas da acusação, desde a investigação até a execução
da pena e garantir o cumprimento dos termos do acordo, nos limites em que homologado pelo Poder Judiciário.
No mês de maio, a PGR encaminhou memorial no âmbito da ADPF 444, referente à decisão – até então liminar –
que suspendeu conduções coercitivas, implementadas com base no poder geral de cautela do juiz e no art. 262, do
Código de Processo Penal. A PGR destacou a compatibilidade da medida com o devido processo legal constitucional
e que tem como propósitos assegurar a correta identiﬁcação de investigados e réus para colocar em marcha a ação
penal, apresentar o réu ao seu juiz natural e promover a eﬁcácia do processo penal dando-lhe impulso e celeridade.
Outros temas considerados estratégicos para o MPF destacados por memoriais foram a alteração do regime
e da forma de cumprimento de pena por parte do ex-prefeito Paulo Maluf (HC nº 152.707); a decisão da Corte que
conferiu elegibilidade ao ex-senador Demósthenes Torres, apesar das consequências legais decorrentes da decisão
do Senado Federal de cassação do mandato do parlamentar (Reclamação nº 29.870).
Recentemente, durante o julgamento do RE nº 852.475/SP, a PGR também apresentou memorial para reforçar
a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário quanto ao dano decorrente de ato de
improbidade administrativa, em razão do disposto no art. 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, que estabelece
que o ressarcimento ao erário não é sanção, mas recomposição do patrimônio público e, por isso, imprescritível.
APOIO À INVESTIGAÇÃO: COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, PESQUISA, PERÍCIA E ANÁLISE

As alterações estruturais implementadas no início da gestão incluíram mudanças na Secretaria de Pesquisa,
Perícia e Análise (Sppea), que incorporou a Assessoria de Apoio Técnico à Investigação (AATI) e na Secretaria de
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Cooperação Internacional (SCI). Áreas essenciais para a atividade-ﬁm dos membros do MPF, a SCI e a Sppea
têm atuação de alcance nacional e atendem a pedidos apresentados pelas 33 unidades do Ministério Público
Federal. Embora a atividade dessas unidades não seja restrita à esfera criminal, a matéria penal responde pela
maior parte das demandas.
No caso da SCI, por exemplo, entre setembro de 2017 e junho de 2018, foram abertos 904 Procedimentos
de Cooperação Internacional, relativos a solicitações de assistência jurídica, ativas e passivas: 510 passivas e
394 ativas.

Cooperação Ativa Internacional
394 pedidos feitos a 54 países

18 de setembro de 2017 a 30 de junho de 2018
Fonte: Sistema Único/MPF.

Alemanha
África do Sul
Andorra
Angola
Argentina
Austrália
Áustria

Bahrein
Bélgica
Bolívia
Cabo Verde
Canadá
Chile
China

Colômbia
Cuba
Equador
Espanha
EUA
França
Gana

Grécia
Guiana Francesa
Guiné-Bissau
Haiti
Holanda
Hong Kong
Ilha de Man

Ilhas Virgens Britânicas
Irlanda
Israel
Itália
Japão
Líbano
Luxemburgo

Malásia
México
Nigéria
Noruega
Nova Zelândia
Panamá
Paraguai

Peru
Portugal
Reino Unido
República Dominicana
República Tcheca
Rússia
Senegal

Suécia
Suíça
Turquia
Uruguai
Venezuela

Ainda com foco na celeridade e efetividade das investigações criminais transnacionais, o MPF passou
a integrar a Rede Especializada de Procuradores Anticorrupção da Associação Ibero-Americana de
Ministérios Públicos (Aiamp) e a Rede Judiciária Europeia (EJN). A Instituição integra outras seis redes
ligadas a temas como recuperação de ativos, tráﬁco de seres humanos e tráﬁco de drogas.
Os Procedimentos de Cooperação Internacional (PCIs) do Gabinete da Procuradora-Geral da República
envolvem pedidos de informações sobre imóveis localizados no exterior; bloqueio e posterior repatriação
de recursos públicos brasileiros desviados de empresas públicas; cópia de documentos relativos à empresa,
especialmente cópia de atos constitutivos e de procurações destinadas a terceiros ou a beneﬁciários;
identiﬁcação de bens imóveis, contas bancárias, investimentos, aplicações ﬁnanceiras e outros ativos.
No âmbito da Operação Lava Jato, a SCI recebeu 113 pedidos de cooperação de 24 países e encaminhou 69
pedidos de cooperação jurídica a 22 países. O objetivo dos pedidos é instrumentalizar e auxiliar investigações
criminais em curso na PGR e nas demais forças-tarefas
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Cooperação ativa na Lava Jato
69 pedidos feitos a 22 países

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

_

•

18 de setembr
setembro de 2017 a 30 de junho de 2018

Alemanha
Andorra
Angola
Canadá
Colômbia
Espanha

EUA
França
Hong Kong
Ilha de Man
Ilhas Virgens Britânicas
Irlanda

Luxemburgo
Noruega
Nova Zelândia
Panamá
Peru
Portugal

Reino Unido
Senegal
Suíça
Uruguai

A contribuição da Secretaria de Pesquisa, Perícia e Análise nas investigações criminais também foi
significativa. No período, houve o acréscimo de base de dados disponíveis para investigação na ordem
de 16%; aumento médio de produtividade na realização de perícias na ordem de 14,5%. O passivo de
inquéritos e processos vinculados ao Gabinete PGR (PGR e VPGR) aguardando análise diminuiu de 87
para 43, representando queda de 45% e foram produzidos, para subsidiar as investigações em curso,
vinculadas ao Gabinete da PGR, 105 relatórios de análise.
Outra providência, adotada com o propósito de impulsionar as investigações, foi o desenvolvimento
da versão 2018 do Sisconta Eleitoral, utilizado para a identificação de situações de inelegibilidade, de
irregularidades nas arrecadações e nos gastos de campanha, de doações acima do limite legal e de
movimentações bancárias de campanha.
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243£JLQDGH
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

597

ATUAÇÃO CRIMINAL E COMBATE À CORRUPÇÃO

•••••

3£JLQDGH

3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

25

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

598

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

3£JLQDGH

3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

599

DIREITOS HUMANOS E
DEFESA COLETIVA

3£JLQDGH

3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

600

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA
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A

Foto: Leonardo Prado

preocupação e a priorização de temas de direitos humanos foram externalizadas pela procuradorageral da República e presidente do CNMP, Raquel Dodge, já na formação das equipes de trabalho, com
a criação – nos dois órgãos – das secretarias de Direitos Humanos e Defesa Coletiva. Desde então, essa
atuação tem como foco as seguintes linhas de trabalho: apresentação de manifestações e pareceres em
procedimentos jurídicos como Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) e reclamações, emissão de
recomendações, promoção e participação em eventos nacionais e internacionais.
Ainda no primeiro mês de gestão, a PGR participou da reunião ordinária do Conselho Nacional de Direitos
Humanos (CNDH). Foi a primeira vez que um chefe do MPF e do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) esteve pessoalmente nas discussões da pauta do órgão. Raquel Dodge destacou que é preciso
reforçar a atuação do MPF na matéria de direitos humanos. O tema também foi abordado no XXII Congresso
Nacional do Ministério Público promovido pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(Conamp) e pela Associação Mineira do Ministério Público (AMMP).

PGR esteve em reunião ordinária do CNDH. Foi a primeira vez que um chefe do Ministério Público Federal participou do colegiado

A lista de assuntos relacionados a direitos humanos pautada pelo Gabinete da Procuradora-Geral da
República desde setembro de 2017 é extensa e não se restringe às secretarias especíﬁcas. A atuação ocorre de
forma transversal, incluindo áreas como a Eleitoral, Criminal e as secretarias Geral e Jurídica. Neste período,
houve ações em defesa da dignidade da pessoa humana em matérias relacionadas à população indígena, de
presos, de mulheres, de transgêneros, proﬁssionais de comunicação, entre outros. As vítimas do trabalho
escravo contemporâneo mereceram atenção especial. Seja na reação à medida do Poder Executivo de mudar
o conceito de trabalho, seja na defesa da constitucionalidade da divulgação da já consagrada “lista suja”.
A possibilidade de propor ao Superior Tribunal de Justiça a federalização de crimes que tiveram
repercussão nacional e que permanecem sem esclarecimentos – caso das chacinas ocorridas em 1994 e
1995 na comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão e os assassinatos da vereadora Marielle Franco
e de seu motorista Anderson Gomes - são objeto de Procedimentos Preparatórios em andamento na PGR.
Em outra frente de defesa de Direitos Humanos, foram instaurados procedimentos para acompanhar
os pedidos de extradição recebidos pelo Brasil e o cumprimento, pelos Estados estrangeiros requerentes,
das garantias previstas na Constituição Federal brasileira que proíbe penas de morte, superiores a 30
3£JLQDGH
3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH
28
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

601

DIREITOS HUMANOS E DEFESA COLETIVA

anos ou perpétua, ou de caráter desumano ou cruel.
Também merece destaque a atuação em procedimentos relacionados à Ditadura Militar. No STF, a
PGR pediu o desarquivamento e o julgamento de cinco agentes acusados de envolvimento na morte do
ex-deputado Rubens Paiva, além de determinar o acompanhamento das investigações do assassinado de
Vladmir Herzog. A expectativa é de que, a partir desses casos, o Supremo retome a discussão da Lei da
Anistia, que tem impedido a responsabilização penal de acusados de crimes ocorridos no período.
DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO

A competência do Ministério Público para a defesa do meio ambiente advém de determinação
constitucional e de vários preceitos normativos. Para dar efetividade a essa relevante missão, a procuradorageral da República tem atuado tanto no plano nacional quanto no internacional e abordado vários temas:
o direito dos povos à água potável e ao saneamento básico , a preservação da Amazônia e do Cerrado, a
necessidade de as nações protegerem defensores do meio ambiente, além de adotar uma atuação ﬁrme
para o combate aos crimes ambientais e assegurar a reparação dos danos e a indenização das vítimas de
práticas como o desmatamento.
ÁGUA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL

Foto: Leonardo Prado

Em 20 de março, a procuradora-geral da República anunciou a criação do Instituto Global do Ministério
Público para o Ambiente, durante o 8º Fórum Mundial da Água (FMA). O objetivo é reunir membros dos Ministérios
Públicos do Brasil e do mundo em torno de temas ligados à proteção dos recursos naturais, sobretudo a água.

Criação do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente foi anunciada durante o 8º Fórum Mundial da Água

O instituto também tem como propósito apoiar os membros dos MPs dos países signatários na execução
da legislação ambiental nacional e internacional, com o objetivo de proteger a saúde pública, alcançar
o desenvolvimento sustentável e evitar a prática de crimes ambientais. O organismo visa promover o
maior intercâmbio de informações entre os países, assim como o compartilhamento de experiências em
investigações, processos e sanções na área ambiental.
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Um dos objetivos é defender a água como um direito humano fundamental e garantir a todos o acesso à
Justiça. A ampla adesão ao documento demonstra a importância de reunir as instituições responsáveis por
provocar o Judiciário a resolver conﬂitos em um único organismo internacional. O instituto já conta com a
adesão de MPs de 16 países.
Também aderiram ao documento a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente
(Abrampa), a Associação Ibero-Americana de MPs (Aiamp), a Rede Europeia de Ministérios Públicos Ambientais, a
Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental e a Comissão Permanente do Meio Ambiente, Habitação,
Urbanismo e Patrimônio Cultural, que integra o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG).
Durante o FMA, a Procuradoria-Geral da República sediou o Colóquio Latino-Americano Água, Vida e Direitos
Humanos. Foram apresentadas as realidades hídricas de diversos países da região, os problemas enfrentados, as
necessidades de investimentos e de ampliação do acesso à água, principalmente pelas populações mais carentes.
Além disso, o MP brasileiro participou do FMA com um estande, no qual cidadãos puderam conhecer a atuação
da Instituição na defesa do meio ambiente, bem como deixar sugestões em árvore montada no local. A iniciativa
tem como objetivo aproximar o Ministério Público da sociedade.
A próxima etapa na criação do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente será uma nova reunião em
2019 para aprofundar os debates e consolidar o estatuto, bem como criar o Comitê Executivo Temporário e as regras
gerais de atuação da entidade, com o apoio de mais países.
Em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a Procuradoria-Geral da República realizou
evento com a participação do fotógrafo e ambientalista Sebastião Salgado. Reconhecido em todo o mundo por
sua atuação na defesa da Floresta Amazônica, o fotógrafo apresentou à plateia – formada majoritariamente por
membros do Ministério Público - o esboço de um projeto que busca a implantação de um novo modelo econômico
para a Amazônia. Conforme ressaltou o ambientalista, a meta é assegurar a preservação da ﬂoresta respeitando e
valorizando direitos e iniciativas das populações indígenas e ribeirinhas.
Nessa linha de atuação, o MPF, com a Embaixada da França no Brasil, promoveu a Conferência Internacional
Proteção do Mar e Combate à Poluição. O evento foi idealizado pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural
do MPF (4CCR) e sediado pelo Museu do Amanhã e pelo Museu de Arte do Rio, ambos no Rio de Janeiro, entre
24 e 26 de abril. A conferência reuniu especialistas brasileiros e franceses com o objetivo de debater alternativas
administrativas, legais e judiciais para garantir a proteção das águas. No evento, Raquel Dodge aﬁrmou que cabe ao
MP buscar a reparação do dano, a indenização das vítimas dos danos ambientais e, sobretudo, a reorientação da ação
humana da destruição para a proteção do planeta.
PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE

A atual gestão deu amplo apoio ao projeto que busca promover a responsabilização civil dos
infratores para diminuir a sensação de impunidade e condescendência com as práticas que atentam
contra o meio ambiente.
Para isso, designou 23 procuradores da República em nove estados para atuar de forma conjunta nos
trabalhos decorrentes do projeto Amazônia Protege. O grupo vai analisar mais de 1,5 mil laudos periciais
produzidos na fase 2 do projeto e propor ações civis públicas contra aproximadamente 2,3 mil pessoas e
empresas identiﬁcadas como responsáveis pelos desmatamentos em área igual ou superior a 60 hectares
registrados na Amazônia entre agosto de 2016 e julho de 2017. O projeto tem o propósito de garantir, além
da responsabilização civil do infrator, a necessária reparação do dano ambiental.
Em junho, o MPF realizou o evento #RetrocessoAmbientalNão, que abordou, entre outras pautas,
a flexibilização do controle dos agrotóxicos, as ameaças ao licenciamento ambiental, o combate ao
desmatamento ilegal na Amazônia e a proteção às unidades de conservação. Para Raquel Dodge, a
defesa do meio ambiente não é uma opção, mas um princípio constitucional que demanda diálogo,
inclusive com o Poder Judiciário.
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Ministério Público Federal lança a campanha Amazônia Protege

O DESAFIO DE PROTEGER QUEM PROTEGE A NATUREZA

Pesquisa da Organização das Nações Unidas (ONU) para o meio ambiente revelou que o Brasil ocupa o
primeiro lugar no ranking de homicídios de defensores da natureza. Apenas em 2017, 57 ambientalistas foram
mortos no país em razão de suas atividades. Em decorrência dessa realidade, o país sediou o lançamento
mundial da iniciativa da ONU para direitos ambientais. O propósito do evento foi chamar atenção para a
necessidade de prevenção e o enfrentamento ao problema.
Convidada para o evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a procuradora-Geral da
República destacou que, pela atividade que desempenham, os ambientalistas precisam ser reconhecidos
como defensores de direitos humanos porque não agem em causa própria, mas na defesa de todos,
inclusive, das futuras gerações.
COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO

A constatação de que no país ainda é alta a incidência de trabalho análogo à escravidão é objeto de ações do
MPF. Essas medidas têm o apoio irrestrito do Gabinete da Procuradora-Geral da República. A PGR tem atuado
para deﬁnir uma estratégia de atuação integrada e compatível com as atribuições dos ofícios de primeira
instância, da Câmara Criminal (2CCR/MPF) e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC).
Desde o início do seu mandato, mantém interlocução com a Comissão Nacional para a Erradicação do
Trabalho Escravo (Conatrae), que apresentou dados que revelam o esvaziamento da pauta de direitos humanos
e diﬁculdades na implementação das ações previstas no Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo.
Com esse objetivo, a PGR atuou para a revogação da Portaria nº 1.129/2017, do Ministério do Trabalho. Raquel
Dodge classiﬁcou a norma como um retrocesso à garantia constitucional de proteção à dignidade da pessoa. A
portaria alterava o conceito de trabalho escravo, exigindo, para a conﬁguração desse crime, o cerceamento da
liberdade de locomoção do trabalhador. Outra frente de atuação foi na manutenção, sem a prévia autorização
do ministro do Trabalho, da divulgação da “lista suja” das empresas autuadas por manter trabalhadores em
condição de escravidão.
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Foto: Charles Damasceno

Nesse tema, a PGR também participou da abertura do seminário “Impactos da Sentença da Corte
Interamericana de Direitos Humanos no Caso Fazenda Brasil Verde”, promovido pela Escola Superior do Ministério
Público da União (ESMPU) em parceria com o Conselho para Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae).
Em fevereiro, no evento “Vozes da Escravidão Contemporânea: correntes invisíveis, marcas evidentes”,
promovido pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho
Escravo (Conatrae), trabalhadores resgatados deram voz aos frios números da escravidão contemporânea,
contando suas histórias de vida marcadas por trabalho desumano, exploração e violência psicológica. Três
trabalhadores compartilharam o sofrimento de quem vivenciou a face contemporânea da exploração da mão
de obra em situação análoga à escravidão. A mediação da conversa foi feita pelo jornalista Leonardo Sakamoto.
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ressaltou que a missão de combater o trabalho escravo tem
sido muito difícil, com avanços e retrocessos, mas pediu união entre as instituições e a sociedade civil para
enfrentar as mazelas desse crime contra a dignidade humana.

Evento promovido na Procuradoria-Geral da República discutiu trabalho escravo contemporâneo

Esse assunto também foi discutido em Londres, no Foreign & Commonwealth Ofﬁce (FCO), órgão
equivalente ao Ministério de Relações Exteriores no Brasil. Em palestra no King’s College, a PGR anunciou a
criação de uma força-tarefa que vai ajudar a reconstituir o processo sobre trabalhadores mantidos em situação
análoga à escravidão por mais de uma década na Fazenda Brasil Verde, no sul do Pará. O grupo é composto por
quatro procuradores que promoverão a coleta de material probatório e a oitiva de testemunhas. O objetivo é
garantir o cumprimento das medidas impostas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) ao
Estado brasileiro.
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE EQUIDADE DE GÊNERO

A equidade de gênero, uma das premissas elencadas pela Organização das Nações Unidas como Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável (ODS 5) a ser alcançado até 2030, é pauta prioritária da atual gestão na
Procuradoria-Geral da República. Como nas outras áreas de atuação, esse trabalho é desenvolvido tanto na
atuação processual como na articulação de ações integradas a diversos atores sociais.
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu o uso de pelo menos 30% de fundos públicos e
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Foto: Antônio Augusto

tempo de propaganda gratuita em campanhas destinadas a mulheres. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
5.617, os ministros do STF acolheram a proposta apresentada pela PGR para assegurar a aplicação dos recursos.
Na avaliação da PGR, as ações aﬁrmativas são necessárias a ﬁm de garantir às mulheres êxito nas eleições.
Em 2018, a PGR também coordenou a mesa-redonda “Mulheres e o Direito à Água - violações de direitos no
contexto de construção de barragens”. O debate contou com a participação de mulheres membros dos quatro
ramos do MPU e de duas representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).
No âmbito do Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República e a Escola Superior do Ministério
Público da União (ESMPU) promoveram a I Conferência Nacional das Procuradoras da República. Realizado
em junho de 2018, o evento teve como objetivo principal ouvir as participantes sobre o que as atrai para esse
serviço público, qual visão têm de seu próprio papel, quais obstáculos e incentivos encontram no exercício
da proﬁssão e como progridem na carreira. Entre os 1.143 membros da Instituição, 806 são homens e 337,
mulheres, ou seja, os membros homens representam mais de 70% da carreira de procuradores da República.
A conferência reuniu aproximadamente 100 procuradoras da República – um terço das mulheres que
integram o quadro de membros do MPF – para discutir seis eixos temáticos: ingresso na carreira, condições de
trabalho, políticas institucionais, políticas de equidade, carreira e outras jornadas e empoderamento.

Um terço das procuradoras da República discutiu ações voltadas à equidade de gênero

EQUIDADE NO ÂMBITO INTERNO DO MPF

A equidade também está presente nos contratos de mão de obra residente. No Sistema de Gestão
Administrativa (SGA), estão cadastradas informações sobre gênero e raça, a ﬁm de pontuar os avanços obtidos
pelo MPF nas ações que buscam alcançar a equidade racial e de gênero entre homens e mulheres.
3£JLQDGH
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Em abril de 2018, a Procuradoria-Geral da República instituiu mecanismos de inclusão de mulheres em
situação de vulnerabilidade econômica e de violência doméstica. Por meio da Portaria PGR/MPF nº 191/2018,
os contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados reservarão, no mínimo, 2% das vagas a essas
trabalhadoras. A perspectiva é de que a iniciativa instituída pela Portaria poderá ser replicada em outros ramos
do MPU ou ampliada para outras unidades do MPF, a critério da cheﬁa da unidade ou ramo interessados.
Também como forma de respeitar os direitos das mulheres e valorizar a maternidade, houve alteração
de entendimento jurídico acerca da posse de aprovadas em concurso público do Ministério Público Federal.
Pelo novo entendimento, a mulher que estiver em licença-maternidade não precisará esperar o ﬁm da
licença para tomar posse.
Em março, a PGR assinou a Portaria PGR/MPU nº 7/2018, que dispõe sobre o uso do nome social
pelas pessoas transgênero, no âmbito do Ministério Público da União (MPU), para membros, servidores
e colaboradores, bem como para o público externo. O nome social poderá constar de cadastro de dados e
informações; comunicações internas; endereço de correio eletrônico; identiﬁcação funcional; lista de ramais
do órgão; e nome de usuário em sistemas de informática.

Foto: Antônio Augusto

DIREITO INDÍGENA

A Procuradoria-Geral da República realiza projeção especial para comemorar o dia do índio dentro da ação de comunicação #ABRILIndígena

Atenta aos direitos dos povos indígenas e às ameaças de retrocessos legislativos, a PGR enviou
reclamação ao STF pedindo a suspensão imediata da sentença da 1ª Vara Federal de Dourados (MS), que
determinou a reintegração de posse da fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Caarapó (MS), em desfavor
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dos indígenas Guarani-Kaiowá.
Em outro caso, o STF concedeu liminar para impedir a reintegração de posse das fazendas Água
Branca e Capão das Araras, ocupadas pela comunidade indígena Terena, atendendo a pedido apresentado
pela PGR. As fazendas localizam-se no município de Aquidauana (MS) e estão inseridas em área que é
objeto de processo demarcatório em curso na Fundação Nacional do Índio (Funai).
Na ação #AbrilIndígena, Raquel Dodge participou do simpósio “Desaﬁos e perspectivas sobre temas atuais
dos direitos indígenas no Brasil”, promovido pela ESMPU em parceria com a Câmara de Populações Indígenas e
Comunidades Tradicionais do MPF (6CCR). A PGR destacou a importância de a situação indígena ser abordada em
instituições de ensino, como a ESMPU.
Também em abril, Raquel Dodge e membros da 6CCR receberam representantes da Articulação dos Povos
Indígenas do Brasil (Apib) para uma conversa sobre medidas judiciais e extrajudiciais que impactam nos direitos
de comunidades indígenas de todo o país. Na ocasião, indígenas pediram o auxílio da PGR na realização de aulas
para lideranças indígenas e para funcionários indigenistas.
Em junho, a PGR apresentou manifestação nos autos do mandado de segurança (MS nº 32.262) ajuizado
contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 215, de 2000 – conhecida como PEC Indígena, que inclui entre as
competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação da demarcação de terras indígenas e a ratiﬁcação
das demarcações já realizadas. Para Raquel Dodge, o ato normativo viola o núcleo essencial de diversos direitos
fundamentais, dentre eles o direito dos índios às terras tradicionalmente ocupadas, o direito à cultura e o direito
ao devido processo legal, bem como o limite ao poder de reforma estabelecido no art. 60, § 4º, IV, da Constituição
Federal. E acrescentou que, além da discussão da posse e do reconhecimento da tradicionalidade da ocupação
da terra, a questão da delimitação das terras indígenas passa pela tutela do direito à identidade cultural dos povos
indígenas, estando inseparavelmente atrelada à proteção da vida e da dignidade dos povos indígenas.
REFUGIADOS E MIGRANTES

O MPF está atento também à questão dos refugiados e migrantes. A atuação da PGR foi decisiva para
que o Poder Executivo editasse o Decreto nº 9.277, que cria o Documento Provisório de Registro Nacional
Migratório. Para a PGR, o acesso rápido ao documento de identiﬁcação garante os direitos da população
migrante ou refugiada quanto ao acesso a emprego e a serviços públicos básicos, como o atendimento em
unidades de saúde e vagas nas escolas.
Sob o enfoque desse trabalho, a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) está coordenando
o projeto “Atuação em rede: capacitação dos atores envolvidos no acolhimento, integração e interiorização
de refugiados e migrantes no Brasil”. O objetivo é promover atividades pedagógicas de capacitação para
os integrantes dos comitês de acolhida e dos grupos de trabalho sobre empregabilidade nos municípios
participantes do programa.
Em agosto, Raquel Dodge enviou ao STF manifestação pela imediata suspensão do Decreto nº 25.681,
editado pelo estado de Roraima com o propósito de restringir o atendimento a migrantes. Publicado em 1º
de agosto, o ato normativo prevê a deportação e a expulsão de pessoas oriundas de países fora do Mercosul,
além de impor condições para que esses estrangeiros tenham acesso a serviços públicos essenciais, como
o de saúde, e de estabelecer regras para veriﬁcação da documentação das pessoas atendidas. Na prática, a
medida atingiu os venezuelanos, que tentam ingressar no Brasil fugindo da crise no país vizinho.
EXTRADIÇÃO

Nos processos de extradição, a procuradora-geral da República tem atuado em todos os casos no propósito de
assegurar o cumprimento das normas de Direito Penal do Brasil e dos países envolvidos, desde que observados
os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e em tratados internacionais que estabelecem
parâmetros para o respeito à dignidade humana. Desde o início da gestão, houve 108 manifestações em processos
de extradição. Como premissa para pareceres favoráveis está a de que os países solicitantes não apliquem penas
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de morte, superiores a 30 anos de reclusão ou perpétua, ou de caráter desumano ou cruéis.
Para ilustrar essa relevante atuação institucional da procuradora-geral da República, destacam-se os pareceres
apresentados em processos de extradição do ex-ativista italiano Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana e
que vive no Brasil, e do brasileiro Raul Schmidt, empresário envolvido na Operação Lava Jato, que fugiu para Lisboa.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PROTEÇÃO A JORNALISTAS

Em audiência pública no Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), em 8 de maio, em Brasília,
Raquel Dodge defendeu a criação de um marco regulatório mais protetivo a comunicadores que sofrem
ameaças ou são vítimas de violência em decorrência da atividade proﬁssional no Brasil. O evento reuniu
jornalistas e radialistas, além de representantes de órgãos como a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (Corte IDH/OEA), o Ministério de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O objetivo foi o fortalecimento da agenda de enfrentamento à violência contra esses proﬁssionais. Raquel
Dodge explicou que, há anos, acompanha os relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e
que, tão logo assumiu o cargo, pediu que o assunto fosse incluído entre as prioridades do CNMP.
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

Foto: Leonardo Prado

Em parceria com a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e com os procuradores-gerais de
Justiça, a procuradora-geral da República tem atuado com o objetivo de garantir o cumprimento de decisão
judicial que determinou o complemento pela União das verbas constitucionais destinadas à educação
básica no valor de R$ 90 bilhões. Resultado de uma ação civil pública proposta pelo MPF, a determinação
estaria sendo descumprida por parte dos quase 4 mil municípios destinatários desses recursos. Entre os

Ministério Público Brasileiro discute estratégia para garantir aplicação de R$ 90 bilhões em educação básica

irregularidades veriﬁcadas, está a utilização de parte da verba para o pagamento de honorários advocatícios.
A preocupação do Ministério Público Brasileiro externada pela PGR é de que esse dinheiro seja
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integralmente aplicado em sua ﬁnalidade constitucional, que é a de promover a melhoria do ensino básico
de crianças e adolescentes matriculados na rede pública. A implementação das ações necessárias quanto
ao acompanhamento da adequada aplicação dos recursos públicos pelos membros do Ministério Público
conta com o apoio de natureza técnica do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União.

•••••

3£JLQDGH

3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

37

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

610

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

3£JLQDGH

3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

611

ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO
DA FUNÇÃO ELEITORAL

3£JLQDGH

3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

612

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO ELEITORAL

ALINHAMENTO E FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO ELEITORAL

A

função eleitoral é uma das atribuições essenciais do Ministério Público na defesa do Estado Democrático
de Direito. Desde setembro de 2017, a Procuradoria-Geral Eleitoral tem atuado no combate à corrupção
eleitoral e na modernização dos métodos de trabalho a ﬁm de assegurar respostas claras e ﬁrmes à sociedade.
Destacam-se, nesse cenário, a atuação na Corte Superior em temas como transgêneros, participação das
mulheres, promoção de recursos repetitivos no TSE e prestação de contas eleitorais. Ressaltam-se, ainda,
as ferramentas para o acompanhamento das impugnações de registro de candidaturas, sugestões de
aprimoramento da regulamentação do TSE, expedição de instruções nacionais, inovações em tecnologia,
além dos resultados de produtividade processual do período de setembro de 2017 a agosto de 2018.
Em janeiro de 2018, seguindo a tese da procuradora-geral Eleitoral de que a autoidentiﬁcação de
gênero deve prevalecer nas candidaturas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que candidaturas
de mulheres e homens transgêneros e travestis poderiam ser computadas nas cotas femininas ou
masculinas, estabelecida pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), de acordo com o gênero com o qual
se identiﬁcam. Nesse diapasão, o TSE também decidiu que candidatos transgêneros poderão utilizar o
nome social na urna a partir das eleições deste ano.
Em março de 2018, a PGE, de forma inédita, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que adote
a sistemática de recursos repetitivos para decidir sobre a possibilidade ou não de doações eleitorais
superiores a R$ 1.064,10 serem feitas por meio de depósito eletrônico identificado. Os recursos
repetitivos, previstos no novo Código de Processo Civil, possibilitam o julgamento célere e em massa
de ações sobre questões jurídicas idênticas. Tais processos ficam suspensos nas instâncias inferiores
até que o Tribunal Superior decida sobre a controvérsia, a partir de um caso modelo, o que garante
o julgamento célere e uniforme de todas as demandas no país. A adoção da sistemática do recurso
repetitivo é fundamental para unificar as decisões tomadas nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs)
sobre a matéria. A medida promove eficiência à solução dos casos, além de evitar grande volume de
recursos ao TSE.
Já em maio de 2018, seguindo a tese do Ministério Público Eleitoral, o Plenário do TSE decidiu,
por unanimidade, que os partidos deverão distribuir pelo menos 30% dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como Fundo Eleitoral, para financiar
candidaturas femininas. O TSE também entendeu que o mesmo percentual deve ser aplicado em
relação ao tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Essa regra deve ser
observada pelas agremiações já nas eleições gerais de 2018. A posição da PGE é que a medida é
necessária para promover a igualdade de gênero na política e mudar o atual quadro generalizado de
sub-representação feminina.
Ainda no primeiro semestre de 2018, a procuradora-geral Eleitoral criou um grupo de trabalho por
meio da Portaria MPF nº 68/2018, prorrogada pela Portaria MPF nº 382/2018, que apresentou um primeiro
estudo sobre a atuação do Ministério Público Eleitoral nos processos de prestação de contas originárias do
TSE e outro sobre a participação da mulher na política. Os estudos organizaram e subsidiaram atuações
do ofício eleitoral nestas temáticas, a exemplo das propostas encaminhadas ao TSE sobre a participação
da mulher na política e a incursão da dinâmica de recursos repetitivos eleitorais em processos de
prestações de contas. Durante o primeiro ano de gestão, foram realizadas diversas ações para fortalecer
a segurança jurídica e a eﬁciência no combate às irregularidades e à corrupção eleitoral, notadamente,
com a expedição de quatro instruções nacionais para as eleições de 2018:
• Instrução PGE n° 1, de 27 de julho de 2018 (causas de inelegibilidade).
• Instrução PGE n° 2, de 30 de julho de 2018 (atuação em registros de candidatura).
• Instrução PGE n° 3, de 30 de julho de 2018 (registro de ações de impugnação de candidatura).
• Instrução PGE n° 4, de 1° de agosto de 2018 (candidaturas de mulheres nas eleições).
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Em balanço parcial do registro de candidaturas, constatou-se que a maioria das impugnações decorreu
da Lei da Ficha Limpa. Foram identiﬁcadas irregularidades em 1.077 registros de candidaturas, o que
equivale a 5% dos cerca de 20 mil disponibilizados pela Justiça Eleitoral em todo o país entre candidaturas
majoritárias e proporcionais. De 15 a 20 de agosto, foram apresentadas 310 ações de impugnação de
registros e 767 pedidos de diligências. Em relação às impugnações, a maioria (57,5%) refere-se a casos
de inelegibilidade decorrente da Lei da Complementar nº 64/1990, com a redação dada pela Lei da Ficha
Limpa (LC nº 135/2010). Já as inelegibilidades decorrentes de rejeição de contas públicas totalizaram 19%
das contestações realizadas até a data da divulgação do balanço parcial.
O Ministério Público Eleitoral também enviou 3 sugestões para o aprimoramento das resoluções do TSE.
A primeira foi a alteração para tornar expresso o prazo de dois dias para o Ministério se manifestar como
ﬁscal da lei após a apresentação das alegações ﬁnais das partes. A segunda foi a inclusão de dois incisos no
rol de documentação —“VII – Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade fornecida
pelo Conselho Nacional de Justiça” e “VIII – Certidões de nada consta fornecidas pelos Tribunais de Contas
(Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados e Tribunais de Contas dos Municípios)” — a
ﬁm de reduzir a possibilidade de se tornarem candidatos os agentes públicos ou particulares que estão
impedidos de disputar as eleições. Por ﬁm, a terceira sugestão foi a inclusão de parágrafo sobre multa: “§
2º Se comprovada a realização e divulgação de enquete no período da campanha eleitoral incidirá a multa
prevista no § 3º do art. 33 da Lei nº 9.504/1997, independentemente da menção ao fato de não se tratar de
pesquisa eleitoral”.
Outra importante área de atuação foi o estreitamento do diálogo e a aproximação da atuação da
Procuradoria-Geral Eleitoral com os Ministérios Públicos Estaduais. Entre outras ações, realizou-se reunião
com o apoio dos procuradores-gerais de Justiça e a participação de representantes da função eleitoral de
25 estados da Federação. Na ocasião, os membros expuseram as diﬁculdades enfrentadas, assim como as
boas práticas desenvolvidas, além de apresentar sugestões para aprimorar o diálogo com as Procuradorias
Regionais Eleitorais e a própria PGE, incluindo ações no planejamento da função eleitoral. Entre as
propostas está a elaboração de normas gerais para o funcionamento e a organização do Ministério Público
Eleitoral brasileiro composto por membros dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal — atualmente em
desenvolvimento.
Como resultado da aproximação com outras instituições, destaca-se o acordo entre o MP Eleitoral e o
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas. A parceria ﬁrmada em 2018 prevê o compartilhamento
de informações para facilitar a identiﬁcação de candidatos inelegíveis e dar maior efetividade ao combate
a irregularidades eleitorais, como caixa dois, compra de votos, abuso de poder e uso da máquina
administrativa. A medida facilita a identiﬁcação de possíveis candidatos inelegíveis, visto que a Lei da Ficha
Limpa impede a candidatura de agentes públicos que tiveram suas contas rejeitadas por irregularidade
insanável conﬁgurando ato doloso de improbidade administrativa. Em relação à produtividade na matéria, o
gráﬁco abaixo, apresenta o volume mensal de manifestações da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) que, de
18 de setembro de 2017 a 10 de setembro de 2018, totalizaram 8.564 manifestações.
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE MANIFESTAÇÕES NO PERÍODO DE - 18/SET./2017 A 31/AGO./2018
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No período de um ano da atual gestão, o mês de agosto de 2018 foi o que apresentou o maior volume de
recebimento de processos na PGE (1.641 processos), enquanto a média dos meses ﬁcou em 672 processos,
conforme gráﬁco a seguir.
FLUXO DE ENTRADA DE AUTOS JUCIDIAIS NA PGE - 18/SET./2017 A 31/AGO./2018
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Até 10 de setembro de 2018, do total de entradas apresentadas (8.964), 37,8% correspondem a autos
judiciais em primeira entrada, ou seja, processos novos que demandaram a atuação do Ministério Público
na Corte Superior. Entre esses, o tipo de processo mais incidente foi o de Agravo de Instrumento (AI), que
contesta decisão denegatória de seguimento de recurso especial, seguido do Recurso Especial Eleitoral
(Respe), que contesta decisão plenária de Tribunal Regional Eleitoral.
Com um total de 1.313 novos AI ingressando entre 18 de setembro de 2017 e 10 de setembro de2018,
constatou-se que estes representaram 38,6% das entradas na Procuradoria-Geral Eleitoral. Por tema
especíﬁco dentro de AI, o mais incidente foi prestação de contas de candidato, com 476 processos, enquanto
o segundo (270 processos) foi referente ao tema abuso econômico, político ou de autoridade.
Com um total de 878 novos Respes ingressando entre 18 de setembro de 2017 e 10 de setembro de
2018, constatou-se que estes representaram 25,8% das entradas na Procuradoria-Geral Eleitoral. Por
tema especíﬁco dentro de Respe, o mais incidente foi prestação de contas, com 409 processos, enquanto o
segundo (153 processos) foi referente ao tema abuso econômico, político ou de autoridade.
Dos processos analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no período, em 89,09%, foi acolhida a
tese oferecida pela Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE).
A atuação no ofício eleitoral nas eleições de 2018 seguirá na toada de servir aos interesses democráticos
para que as eleições sejam hígidas, honestas, ﬁnanciadas de modo adequado — ao tempo que o aumento
do ﬁnanciamento público exige um novo olhar que alcance o patrimônio público — e que, ao ﬁnal, vença o
candidato que atenda às expectativas da população que nele vota, sem corrupção e sem ofensa aos valores
mais caros ao regime vigente.

•••••
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COMPATIBILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM A
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA

Para a procuradora-geral da República, a
execução da pena antes do trânsito em julgado do
processo não fere a presunção da inocência do réu,
uma vez que a medida valida a condenação pelas
instâncias judiciais que analisam fatos, provas e
demais aspectos legais do caso. Considerando que,
no Brasil, o trânsito em julgado da condenação,
na prática, somente ocorrerá quando a defesa se
conformar e deixar de recorrer, exigir-se que o
início do cumprimento da pena de prisão dependa
do trânsito em julgado conduz, inevitavelmente, a
um sistema penal que ou pune tardiamente (anos
após a prática do ilícito) ou simplesmente não
pune (pela ocorrência da prescrição), deixando
desprotegidos direitos fundamentais individuais
e sociais, como a vida, a integridade física e a
segurança.
A execução provisória da pena imposta por
acórdão condenatório não representa excesso do
Estado em face do réu: ela decorre de um juízo
exaustivo e deﬁnitivo, feito pelas únicas instâncias
judiciais que, no sistema processual brasileiro,
possuem atribuição para decidir sobre fatos e
provas. Corroboram essa aﬁrmação estudos
empíricos que demonstram que são ínﬁmas as
chances de a defesa reverter condenações em
sede de recurso extraordinário ao STF ou especial
ao STJ.
Além disso, em 2016 o STF deﬁniu, no julgamento
do REA nº 964.246/SP, com repercussão geral
reconhecida, que a execução provisória da pena
é compatível com a Constituição. Não há motivos
para que, menos de 2 anos após essa decisão,
tal entendimento seja alterado. É que a ordem
jurídica de um país em que realmente se prestigia
o valor segurança jurídica precisa ter um mínimo
de continuidade, e estabilidade e previsibilidade.
Isso não ocorrerá, todavia, se os precedentes de
sua mais alta Corte puderem ser freneticamente
alterados e desconsiderados, sem qualquer critério
especial, pelo próprio Poder Judiciário.
A posição da PGR foi defendida por ocasião
do julgamento das ADCs nº 43 e nº 44 e durante
análise de apreciação dos Habeas Corpus nº
136.720, nº 144.712, nº 146.818 e nº 152.752.

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFERE AO MINISTÉRIO
PÚBLICO A TITULARIDADE EXCLUSIVA DA AÇÃO
PENAL E O PODER DE PROMOVER ARQUIVAMENTO DE
INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS COMO PILAR DO SISTEMA
ACUSATÓRIO.

Desde junho de 2018, a procuradora-geral da
República tem se manifestado em inquéritos que
tramitam sob a supervisão do STF para demonstrar
que o recente entendimento adotado por ministros
da Suprema Corte no tema de arquivamento de
ofício de investigações em curso ou com pedido
de declínio de competência para outras instâncias
judiciárias viola os pilares democráticos que
estabelecem a imparcialidade do órgão julgador
e sua inércia na fase da investigação. No sistema
acusatório, estabelecido pelo art. 129, inciso VIII, da
Constituição Federal, apenas o Ministério Público,
titular exclusivo da ação penal, tem a prerrogativa
de avaliar a situação e viabilidade da investigação
criminal e promover o arquivamento nas situações
que entender cabíveis. O Poder Judiciário deve
atuar apenas como “juiz de garantias” para evitar
ilegalidades ou arbitrariedades que transformem
a investigação penal em instrumento de evidente
constrangimento ilegal do indivíduo investigado.
Segundo a PGR, para essas situações excepcionais,
há possibilidade de concessão do chamado habeas
corpus de ofício, não sendo constitucional, todavia, o
arquivamento de ofício pelo Poder Judiciário.

ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA:
TITULARIDADE CONSTITUCIONAL EXCLUSIVA DO MP

Em manifestação apresentada no âmbito de
uma ADI, a PGR sustentou que a Constituição Federal
reservou ao Ministério Público – de forma privativa a função de propor ações penais públicas. Com base
nesse princípio e nas regras do sistema acusatório,
segundo o qual o MP é responsável pela acusação
e pelo acompanhamento da ação penal em todas
as suas fases, a PGR defendeu que apenas o MP
poderia ﬁrmar acordos de colaboração premiada,
uma vez que o instrumento é meio de produção de
provas a instruir processos criminais. Por não possuir
a prerrogativa de propor ou mesmo atuar durante
a tramitação da ação penal, a autoridade policial
não teria como garantir a execução dos benefícios
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assegurados nos acordos. Esse foi o posicionamento
defendido pela PGR durante julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5.508) .

PARA EFEITO DE DEFINIÇÃO DE FORO, O CRIME
DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL TEM
PERTINÊNCIA COM O MANDATO NOS CASOS EM QUE
O INVESTIGADO JÁ ERA PARLAMENTAR À ÉPOCA DOS
FATOS

No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal
nº 937/RJ, o STF restringiu o foro por prerrogativa de
função a crimes cometidos em decorrência do cargo
e em função dele. A PGR defende o entendimento
de que nos casos em que a prática foi atribuída a
congressistas – ainda que os fatos tenham ocorrido
no período de campanha – deve ser reconhecida a
relação com o mandato e, como consequência, que
seja mantida a competência do Supremo Tribunal
Federal para o processamento do feito. O crime está
previsto no art. 350 do Código Eleitoral. Manifestação
neste sentido foi apresentada no Inquérito nº 4.693.

TÉRMINO DO PRAZO DE 720 DIAS NÃO CONFIGURA
OBRIGAÇÃO DE RETORNO DE PRESOS FEDERAIS AOS
ESTADOS DE ORIGEM

A procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, enviou ao STF parecer em que manifesta
contrariamente ao retorno de presos que estão
reclusos no Sistema Penitenciário Federal há mais de
720 dias às unidades de seus estados de origem. Por
entender que a situação não causa constrangimento
ilegal a esses detentos, a PGR recomendou a rejeição
de Habeas Corpus - com pedido de liminar - interposto
pela Defensoria Pública da União. No parecer, Raquel
Dodge destacou que a devolução indiscriminada e
desmotivada de presos ao sistema prisional estadual
poderia gerar afronta a direitos dos próprios pacientes.
(HC nº 148.459/DF).

CONDUÇÃO COERCITIVA COM FINS CAUTELARES É
CONSTITUCIONAL

A condução coercitiva determinada por ordem
judicial durante a fase pré-processual – para
3£JLQDGH

interrogatório - é válida e não fere os direitos
fundamentais previstos na Constituição. A legislação
prevê duas espécies de condução coercitiva: no curso
da ação penal - quando se destina à qualiﬁcação e à
identiﬁcação do acusado – e na fase pré-processual.
Neste caso, os principais objetivos são evitar o ajuste de
versões, a destruição de provas, a alteração de cenários
e a intimidação de testemunhas. Há, ainda, o fato de
a condução ser uma alternativa menos invasiva em
situações nas quais são cabíveis prisões temporárias ou
preventivas. O posicionamento foi defendido em Ação
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF
nº 444), proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (CFOAB).

MILITARES DEVEM SER JULGADOS PELA JUSTIÇA
COMUM EM CASOS DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A
VIDA

Em Ação Direita de Inconstitucionalidade
(ADI nº 5.032), a PGR pede que seja declarada a
inconstitucionalidade de dispositivo incluído no
Código Penal Militar. Trata-se do artigo 9º da Lei nº
13.491/2017, que desloca para a Justiça Militar da União
a competência para julgar os crimes dolosos contra
a vida praticados por militares das Forças Armadas
nos casos em que as vítimas são civis. O assunto
é objeto de Ação Direita de Inconstitucionalidade
(ADI) proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL). A PGR ressalta que a norma amplia de forma
permanente e substancial a competência da Justiça
Militar, ao mesmo tempo em que reduz as atribuições
constitucionalmente reservadas ao Tribunal do Júri. O
entendimento é que a alteração legislativa contraria
diversos preceitos constitucionais e viola tratados de
direitos humanos dos quais o Brasil é signatário.

IMPRESCRITIBILIDADE PARA PROPOSITURA DE
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Impor um prazo para as ações de ressarcimento
signiﬁca permitir que a pessoa que se apropria
ilicitamente de um bem público passe a ter propriedade
sobre ele após o transcurso do tempo. Este foi um
dos argumentos apresentados pelo MPF na defesa
da imprescritibilidade da pretensão. Nas peças, que
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incluíram memoriais e nota técnica, foi enfatizado
o fato de o art. 191, parágrafo único, da Constituição
Federal proibir o usucapião de coisa pública, inclusive
aquelas adquiridas de boa-fé. Por maioria de votos, a
Suprema Corte acatou o parecer da PGR e manteve a
imprescritibilidade ao julgar o Recurso Extraordinário
(RE) nº 852.475)

AO PERCEBER VANTAGENS INDEVIDAS PARA INDICAR
ALGUÉM PARA OCUPAR CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, OU PARA LHE DAR APOIO PARA LÁ
PERMANECER, O AGENTE PÚBLICO PRATICA O CRIME
DE CORRUPÇÃO PASSIVA

Em várias ações penais, inclusive da Ação Penal nº
996, a PGR defende que o crime de corrupção passiva
ocorre quando um agente público usa sua função
pública como pretexto para receber vantagens que
não lhe são devidas, independentemente de ser ou
não apontado, de forma especíﬁca, atos funcionais
que serão praticados como contraprestação.
Entretanto, caso se entenda que na corrupção
passiva a vantagem indevida recebida ou solicitada
deve guardar conexão com ato de ofício especíﬁco
e determinado (concreto ou a ser praticado), a PGR
defende que seja adotado um conceito de “ato de
ofício” adequado à realidade brasileira.
Assim, sabe-se que o peculiar sistema
presidencialista brasileiro é desenhado (pela
Constituição) e exercido (na prática) de tal forma
que aos integrantes do Poder Legislativo cabe muito
mais do que votar projetos de lei e assemelhados:
cabe-lhes, além disso, uma participação bastante
ativa nas tomadas de decisão do Governo, com a
possibilidade de indicar pessoas para ocupar cargos
na Administração Pública.
Ao perceber vantagens indevidas para indicar
alguém para ocupar cargos públicos, ou para lhe
dar apoio para lá permanecer, o parlamentar
está mercadejando a sua função, ao menos nos
moldes em que esta está delineada no sistema
presidencialista brasileiro. Há, nestas ações,
segundo entendimento da PGR, a prática do crime
de corrupção passiva, sendo a indicação de pessoas
para cargos públicos e/ou a concessão de apoio
político para a permanência destas nesses cargos
o ato de ofício praticado em troca do recebimento
da vantagem .

O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO CONFIGURASE MESMO QUANDO O EMPREGO DE MECANISMOS
DE OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO OCORRE
CONCOMITANTEMENTE AO REPASSE DA VANTAGEM
INDEVIDA ADVINDA DO CRIME DE CORRUPÇÃO
PASSIVA

Em várias ações penais, inclusive nas Ações
Penais nºs 996 e 1.003, a PGR defende que, sendo
identiﬁcado o uso de mecanismo apto a dissimular a
origem do recurso recebido, e integrá-lo ao sistema
como se lícito fosse, ainda que utilizado quando
do recebimento da vantagem ilícita originada do
crime de corrupção, resta conﬁgurado, de forma
autônoma, o crime de lavagem de dinheiro.
Além disso, a PGR defende que, quando a
vantagem indevida é paga mediante doações
eleitorais oﬁciais, praticam-se, a um só tempo, os
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Nesta hipótese, há delitos autônomos e distintos,
de modo que a lavagem não é mero exaurimento do
crime de corrupção, uma vez que sistema eleitoral
foi escolhido, de forma dolosa, como o meio de
pagamento de propina, com a intenção autônoma
de ocultar a natureza ilícita do dinheiro recebido.
Veja-se que os valores, consistentes na vantagem
indevida, poderiam ter sido entregues diretamente
ao agente público corrompido, por exemplo, em
malas. Nada obstante, os agentes se utilizaram de
estratagema para dissimular a origem ilícita dos
recursos, praticando, assim, nova conduta criminosa,
agora conﬁguradora da lavagem de dinheiro.

A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR
PROCESSOS PENAIS QUE TENHAM POR OBJETO
CRIMES COMUNS FEDERAIS E CRIMES ELEITORAIS É
BIPARTIDA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A JUSTIÇA
ELEITORAL

Diante da taxatividade do art. 109, IV, da CF/88, os
crimes ali previstos, apesar de serem, a rigor, crimes
comuns, somente podem ser julgados pela Justiça
Federal, ainda que conexos a crimes de qualquer
outra natureza.
Assim, a PGR defende que uma eventual
conexão entre crimes comuns de natureza federal
e crimes eleitorais não se resolve subtraindo-se
da Justiça Federal a sua parcela de competência
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prevista na Constituição, atribuindo-a, em seguida,
à Justiça Eleitoral, em atenção ao que preveem os
artigos 35, inc. II, do Código Eleitoral, e 78, inc. IV, do
CPP. Isso equivaleria a fazer prevalecer as regras
de competência e de sua modiﬁcação, previstas na
legislação ordinária em detrimento do que estipula a
Constituição, o que, por óbvio, não pode ser admitido.
A consequência direta desse entendimento é
que, havendo conexão entre crimes comuns de
natureza federal e crimes eleitorais, a respectiva
investigação ou ação penal será cindida, sendo
os primeiros julgados pela Justiça Federal e os
segundos pela Justiça Eleitoral. Com isso, evitase que a Constituição Federal seja afrontada e, ao
mesmo tempo, prestigia-se a especialização da
Justiça Eleitoral para cuidar de crimes estritamente
eleitorais.
Esse entendimento tem sido defendido pela
PGR em diversos processos, como, por exemplo, nas
PETs nºs 7570 e 7.569.

PROVAS APRESENTADAS EM ACORDO DE
COLABORAÇÃO PREMIADA RESCINDIDO SÃO VÁLIDAS

A PGR defendeu em memorial oferecido
aos ministros do STF quando do julgamento da
questão de ordem no Inquérito nº 4.883 que os
contornos conferidos à colaboração premiada pelo
Direito brasileiro situam esse instituto na categoria
lógico-jurídica dos “negócios jurídicos”. Embora
descumprido por uma das partes, o acordo continua
a existir e a ser válido, de modo que apenas sua
eﬁcácia é atingida.
Como a rescisão do acordo de colaboração
premiada impacta, apenas, a sua eﬁcácia, e como
esta se encontra sujeita ao autorregramento das
partes, são as partes, no acordo, que deﬁnem
as consequências jurídicas que emanam dessa
rescisão. Diante da lacuna legal, a possibilidade de
utilização, ou não, das provas produzidas em função
do acordo de colaboração premiada que venha a ser
rescindido é tema que está no âmbito negocial das
partes, e será por elas deﬁnido no acordo, dentro do
espaço de autorregramento que o sistema jurídico
lhes confere.
Entretanto, independentemente do que venha
a estabelecer o acordo de colaboração premiada
a respeito do uso das provas (o que resultará das
3£JLQDGH

posições negociais das partes), a sua rescisão não
as invalida, por não afetar o acordo em seu plano
de validade. A eventual invalidade das provas
produzidas no curso de acordo de colaboração
premiada, - da qual decorreria sua necessária
inutilização, independentemente do que viesse
a dispor o texto do acordo -, obedece à lógica da
teoria geral das provas ilícitas, na qual se insere a
ideia da “teoria dos frutos da árvore envenenada”,
atualmente plasmada no Código de Processo Penal.

NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO À CELEBRAÇÃO DE
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA

No MS nº 35.693, a PGR defendeu que a
circunstância de o acordo de colaboração premiada
ser um típico negócio jurídico faz com que ele
somente se aperfeiçoe se ambas as partes – e não
apenas um delas – assim o desejarem.
Assim, da mesma forma que o réu ou investigado,
ao decidir se deve ou não celebrar acordo de
colaboração premiada, avalia inúmeros aspectos
atinentes ao custo/benefício de tal ação, a decisão
do Ministério Público sobre celebrá-lo ou não
também passa por um juízo de ponderação, em que
fatores de diversas ordens são levados em conta.
Nenhumas das partes, nem mesmo o particular
que teve sua expectativa de celebração de acordo
frustrada por motivos que ele desconhece ou que,
conhecendo-os, deles discorda, possui “direito
subjetivo” à celebração do acordo.

PGR DEFENDE AÇÃO PENAL PÚBLICA PARA ESTUPRO
SEGUIDO DE MORTE MESMO QUE NÃO HAJA
REPRESENTAÇÃO

Para a PGR, é inconstitucional o art. 225 do Código
Penal. O dispositivo condiciona o início de uma ação
penal pública – em casos de estupro que resultem
em lesão corporal grave ou morte – à manifestação
de vontade da vítima ou de seu representante legal.
Para a PGR, a criação dessa condição para delitos de
“altíssimo nível de gravidade e de elevado grau de
reprovabilidade”, beneﬁcia somente quem praticou
o crime. Constitui franca transgressão ao postulado
da dignidade humana e ao princípio da proibição da
proteção deﬁciente, importante vertente do princípio
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da proporcionalidade. A alteração no dispositivo é
alvo da ADI 4.301 proposta pela Procuradoria-Geral
da República em 2009.

DESNUDAMENTO EM REVISTA ÍNTIMA NOS
PRESÍDIOS CONFIGURA TRATAMENTO DESUMANO

Em parecer (Suspensão de Liminar nº 1.153/
SC), a PGR defende a proibição de procedimentos
que incluem o desnudamento e observação de
órgãos genitais dos visitantes em presídios. Raquel
Dodge ressalta que a prática de revista íntima, que
ocorre de forma sistemática em presídios de todo o
país, não é compatível com o ordenamento jurídico
nacional, nem com a proteção internacional
conferida aos direitos humanos. O procedimento
conﬁgura tratamento desumano e degradante
e viola direitos fundamentais protegidos pela
Constituição Federal e por tratados ratiﬁcados
pelo Brasil. Dodge defende a existência de outros
métodos de controle viáveis e eﬁcazes, que não
violam a dignidade e a intimidade das pessoas que
comparecem às unidades prisionais para visitar
familiares ou amigos presos.

NORMA QUE PREVÊ COLETA E ARMAZENAMENTO
DE DNA DE MÃES E RECÉM-NASCIDOS É
INCONSTITUCIONAL

Em parecer na ADI nº 5.545, Raquel Dodge
defende afronta à Constituição, e acarreta ônus
inúteis para as pessoas atingidas, o dispositivo
da Lei nº 3.990/2002, do Rio de Janeiro, que
determina a coleta e o armazenamento de material
genético (DNA) de mães e recém-nascidos, por
hospitais, casas de saúde e maternidades, para
identiﬁcação em caso de troca de bebês. A norma
obriga a adoção de medidas de segurança para
evitar, impedir ou diﬁcultar a troca de recémnascidos. Embora o propósito para o qual a lei foi
editada seja relevante, ela ofende a intimidade e a
vida privada das mães, pois a coleta é compulsória
e nem sequer é exigido o consentimento prévio
formal da mãe para a execução do procedimento.
A lei tampouco veda que o material genético
seja utilizado para ﬁns diversos dos previstos na
legislação.

RESTRIÇÃO À DOAÇÃO DE SANGUE POR HOMENS
QUE TENHAM RELAÇÕES SEXUAIS COM PARCEIROS
DO MESMO SEXO É DISCRIMINATÓRIA

A proibição pautada em orientação sexual é
uma violação à igualdade e à dignidade humana,
asseguradas pela Constituição Federal. A tese
foi defendida em memorial enviado pela PGR ao
Supremo Tribunal Federal (STF) em Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI nº 5.543). A ação
questiona a Portaria nº 158/2016 do Ministério
da Saúde e a Resolução nº 34/2014 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que
proíbem a doação de sangue por homens que
tiveram relações sexuais com outros homens e/ou
as parceiras sexuais destes nos últimos 12 meses.

REDUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA SAÚDE VIOLA
DIREITOS À VIDA

Em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI
nº 5.595), proposta pela Procuradoria-Geral da
República, são contestados os art. 2º e 3º da EC nº
86/2015, que estabeleceram piso anual progressivo
para o custeio, pela União, dos serviços públicos
de saúde. Além disso, retirou o caráter de fonte
adicional da parcela dos recursos da saúde oriunda
da participação no resultado ou compensação
ﬁnanceira por exploração de petróleo ou gás
natural. Para Raquel Dodge, o ﬁnanciamento
público é a característica central do Sistema Único
de Saúde (SUS), criado com o objetivo de assegurar
máxima efetividade à saúde. O dispositivo (EC nº
86/2015) impôs déﬁcits anuais bilionários a serem
suportados no ﬁnanciamento das ações e serviços
públicos de saúde. Para a PGR, a redução drástica
no orçamento público em saúde, promovida por
artigos da Emenda Constitucional nº 86/2015,
ofende a Constituição Federal por violar os direitos
à vida e à saúde.

É INCONSTITUCIONAL INCLUSÃO DE DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS NO PISO CONSTITUCIONAL DA
EDUCAÇÃO

A inclusão de custeio de aposentadorias e
pensões e de aporte para cobrir déficit de regime
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previdenciário como despesa com manutenção
e desenvolvimento do ensino é inconstitucional.
O entendimento é sustentado na Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI nº 5691) ajuizada
pelo MPF contra dispositivos de duas resoluções
do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE/
ES). A Procuradoria-Geral da República pede a
inconstitucionalidade de dispositivos da Resolução
nº 238/2012 do TCE/ES (art. 21, parágrafos 4º
e 5º), que inclui os gastos com contribuição
complementar destinados a cobrir déficit do
regime próprio de previdência de servidores
inativos e pensionistas da área da educação como
despesa com manutenção e desenvolvimento de
ensino. No parecer, com pedido de aditamento
enviado ao STF, Raquel Dodge também sustenta
a inconstitucionalidade de normas previstas na
Resolução nº 195/2004 do TC/ES, que incluíram
no rol das despesas com manutenção do ensino
os gastos com inativos e pensionistas da área de
educação (art. 17, parágrafos 2º e 4º). Embora
esses dispositivos tenham sido revogados pela
Resolução nº 238/2012, a procuradora-geral
da República sustenta que contêm os mesmos
vícios das normas questionadas pela PGR na
inicial da ADI.

LEI QUE IMPEDE DEFICIENTE DE TRABALHAR
EMBARCADO É DISCRIMINATÓRIA

PGR apresentou ao STF a ADI nº 5.760,
com pedido de medida cautelar contra a Lei nº
13.194/2015, que retira a exigência de contratação
de pessoas com deﬁciência (PcDs) por empresas
de navegação para trabalho marítimo embarcado.
O dispositivo é discriminatório, porque desrespeita
o direito a ações aﬁrmativas de acesso a emprego,
além de violar os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da vedação ao retrocesso social.

TRANSEXUAIS: PGR DEFENDE USO DO NOME SOCIAL
SEM CIRURGIA DE MUDANÇA DE SEXO

Não se pode exigir do indivíduo uma mutilação física
para garantir direito constitucional básico assegurado:
certamente não será ela - a transgenitalização pressuposto para o exercício de um dos direitos da
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personalidade. Esse é o posicionamento defendido
pela PGR na ADI nº 4.275. Para Raquel Dodge, a cirurgia
de transgenitalização não é fator determinante para a
concessão da condição de transexual. A PGR menciona
a Portaria nº 2.803 do Ministério da Saúde - referente
ao processo transexualizador no Sistema Único
de Saúde (SUS) -, esclarecendo que a abordagem
terapêutica não se resume à cirurgia, sendo possível
que a pessoa transexual faça opção por outras terapias
ofertadas pelo SUS. O STF seguiu entendimento do
MPF e reconheceu a possibilidade de alteração do
nome em registro civil sem a realização de cirurgia para
mudança de sexo.

NORMAS QUE DEFINEM A IDADE MÍNIMA PARA A
MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO BÁSICA (DO ENSINO
INFANTIL AO FUNDAMENTAL) SÃO CONSTITUCIONAIS

PGR explica que nas duas redações anteriores
(Emendas à Constituição 14/1996 e 53/2006),
o Art. 208 tratava do dever do Estado com a
educação para assegurar somente o ensino
fundamental. Com a Emenda Constitucional (EC)
nº 59/2009, o dever do Estado passou a ser em
relação a todo o período da educação básica.
As Resoluções nºs 1 e 6 do Conselho Nacional de
Educação estão perfeitamente compatíveis com
a LDB (Lei nº 9.394/1996). Para a PGR, com a EC
nº 59/2009 está muito mais claro para a União,
estados e municípios que a extensão do dever de
garantir a educação é do nascedouro aos 17 anos,
por meio da educação básica. O tema foi decidido
em julgamento conjunto em Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC nº 17) e na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF
nº 292).

FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA É
CONSTITUCIONAL

EmparecernaAçãoDiretadeInconstitucionalidade
(ADI 5.794/DF), a PGR manifestou-se pela
constitucionalidade das alterações introduzidas
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pela
Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista) em relação à
extinção da compulsoriedade do recolhimento da
contribuição sindical.
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CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE É
CONSTITUCIONAL

Ao se manifestar nas ADIs 5806, 5826 e 5829, a
procuradora-geral sustentou que o simples fato de a
prestação de serviços ser feita de forma descontínua
não conduz à conclusão de que a modalidade
fragiliza as relações trabalhistas ou reduz a proteção
social conferida aos trabalhadores. O entendimento
da PGR foi no sentido de que não há impeditivo à
implementação da jornada intermitente, desde que
garantido o consequente pagamento proporcional
ao trabalho prestado, tomando como base o salário
mínimo previsto para a jornada convencional.
MINISTÉRIO PÚBLICO É COMPETENTE PARA PROPOR
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E GARANTIR FORNECIMENTO DE
REMÉDIOS

PGR defende a legitimidade do Ministério
Público (MP) para ajuizar ação civil pública com
o objetivo de obrigar a rede de saúde pública dos
estados a fornecerem medicamentos a pessoas
individualizadas. Em agosto, por unanimidade, o
STF reconhece a legitimidade do MP em julgamento
do Recurso Extraordinário nº 605.533. O tema foi
tratado em processo em que o estado de Minas
Gerais questionava ação iniciada pelo MP estadual
para o fornecimento de medicação a uma paciente.
A tese da legitimidade discutida era de que caberia
à Defensoria Pública esse tipo de atuação. Para a
PGR, por se tratar de questão relacionada à saúde,
que tem natureza de direito indisponível, o MP possui
legitimidade para o ajuizamento de medidas judiciais
com essa pretensão.

NORMAS QUE VEDAM VEICULAÇÃO DE CRÍTICAS A
CANDIDATOS VIOLAM LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Em ação proposta pela Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) contra
dispositivos da Lei das Eleições (nº 9.504/1997),
a PGR defendeu que o período eleitoral não
permite prévia censura, porque não é diferente de
qualquer outro período da vida nacional Seguindo
esse mesmo entendimento, o STF decidiu que
as normas que vedam a veiculação de críticas
e programas de humor envolvendo candidatos

nos três meses que antecedem as eleições são
inconstitucionais.

SÃO CAUSA DE INELEGIBILIDADE CONDENAÇÕES POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AO ERÁRIO
OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

Instrução normativa emitida pela procuradorageral Eleitoral orienta os procuradores regionais
Eleitorais quanto à inelegibilidade de condenados à
suspensão dos direitos políticos pela prática de ato
doloso de improbidade administrativa que implique
em lesão ao patrimônio público ou enriquecimento
ilícito. O entendimento é de que basta um dos requisitos
para conﬁgurar a inelegibilidade. Interpretações
anteriores da Justiça Eleitoral exigiam a combinação
dos dois requisitos para que o interessado tivesse
o registro de candidatura negado. Conforme prevê
a Lei Complementar nº 64/1990, para conﬁgurar a
inelegibilidade, a condenação deve ser proferida por
órgão colegiado ou decorrer de decisão transitada em
julgado. A tese está consolidada na Instrução nº 1/2018
da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE).

CANDIDATOS INELEGÍVEIS NÃO PODEM RECEBER
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO
ESPECIAL DE CAMPANHA

Com o propósito de evitar que recursos públicos
sejam aplicados em campanhas reconhecidamente
ilegais, a procuradora-geral Eleitoral, Raquel
Dodge, emitiu instrução normativa para orientar os
procuradores regionais eleitorais a atuar para que a
Justiça Eleitoral impeça ou determine a devolução
de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Campanha para o ﬁnanciamento de candidatos
com inelegibilidade reconhecida. A restrição vale
também para o uso do horário eleitoral gratuito no
rádio e na televisão, que, apesar da denominação, é
custeado pelo Poder Público. A tese defendida pelo
MP Eleitoral é no sentido de que, em se tratando,
a partir deste ano, o ﬁnanciamento público da
principal fonte de custeio das campanhas, partidos
e candidatos que utilizarem esse recurso estarão
assumindo o risco da devolução desses recursos. A
tese está na Instrução nº 2/2018 da ProcuradoriaGeral Eleitoral.

3£JLQDGH
3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH
52
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

625

TESES DEFENDIDAS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES

DESFILIAÇÃO SEM PERDA DE MANDATO PARA ADERIR
A PARTIDO RECÉM-CRIADO É CONSTITUCIONAL

Em parecer, a procuradora-geral da República
manifesta-se pela constitucionalidade da
desﬁliação partidária, sem perda de mandato, em
razão da criação de novo partido político. De acordo
com a PGR, essa hipótese é permissão constitucional
implícita, que decorre dos princípios democrático,
do pluralismo político e, especialmente, da livre
criação, fusão, incorporação e extinção de partidos
políticos. A manifestação foi apresentada em ação
proposta pela Rede Sustentabilidade contra a
proibição imposta pela minirreforma eleitoral (Lei
nº 13.165/2015).

É CONSTITUCIONAL REGRA DE CÁLCULO DE
CANDIDATOS ELEITOS DECORRENTE DA REFORMA
ELEITORAL

Em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI
nº 5.920), questiona-se a exigência, também
prevista na reforma eleitoral de 2015, de que
no primeiro cômputo dos candidatos eleitos
só participem aqueles que obtiverem votação
individual equivalente a 10% do quociente
eleitoral (art. 108 do Código Eleitoral). A ratio
legis do dispositivo prestigia candidatos que, por
conhecimento prévio dos eleitores, por méritos
ou sucesso na campanha eleitoral, tenham
obtido votação expressiva. O requisito contido
no dispositivo questionado, por si, não configura
inconstitucionalidade. O critério introduzido
pela reforma reforça a característica do sistema
proporcional no Brasil: o voto do eleitor brasileiro,
mesmo nas eleições proporcionais, em geral, se
dá-se em favor de determinado candidato.

DIREITO HUMANO À ÁGUA

Durante o 8º Fórum Mundial da Água, foi
assinada a Declaração do Ministério Público sobre
o Direito à Água. O documento traz 10 princípios
fundamentais que devem guiar a atuação dos
membros do MPF: água como direito humano,
relacionada ao cumprimento da função ecológica
das propriedades; aos direitos dos povos indígenas
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e das populações tradicionais; à inclusão social; à
governança, ao In Dubio Pro Água; ao poluidorpagador, bem e ao usuário-pagador, bem como à
integração ambiental e ao acesso à Justiça.

DISPOSITIVOS DO CÓDIGO FLORESTAL SÃO
INCONSTITUCIONAIS

Para a PGR, a previsão constitucional da função
social da propriedade constitui dever exigível
dos particulares e do Estado em zelar por seu
cumprimento. Na manifestação apresentada em
Ações Diretas de Inconstitucionalidade, defende a PGR
que não existe exercício legítimo da propriedade se esta
não cumprir função social. Destaca que os prejuízos
ambientais decorrentes das modiﬁcações legislativas
da Lei nº 12.651/2012 demonstram que nem mesmo
se preservaram os padrões de proteção preexistentes.
Também aponta violação do princípio da vedação
de retrocesso social, do qual deriva o da vedação de
retrocesso ambiental, que impede inﬂuxos fortemente
regressivos na legislação, como no caso. O tema tem
sido tratado no julgamento conjunto das ADIs nºs 4.901,
4.902, 4.903, 4.937 e da ADC nº 42.

CONFEDERAÇÃO SINDICAL TEM LEGITIMIDADE
PARA APRESENTAR AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE

As confederações sindicais e entidades de
classe têm legitimidade para apresentar ADI
nos casos em que há relação entre a ﬁnalidade
da instituição e a norma questionada. Esse é o
posicionamento defendido em parecer apresentado
ao Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 4.474.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI), autora
da ação, argumenta que tem legitimidade para
contestar regras relacionadas aos interesses do setor
e que impedem a livre concorrência.

PLANOS ECONÔMICOS

Em dezembro, a PGR apresentou manifestação
pela homologação do acordo ﬁrmado entre bancos
e poupadores para pôr ﬁm às ações judiciais sobre
a correção de aplicações na poupança durante a
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vigência dos planos Bresser (1987), Verão (1989) e
Collor 1 (1991). Esse entendimento constou em dois
pareceres apresentados em recursos extraordinários
ajuizados pelo Itaú Unibanco e pelo Banco do Brasil
(RESp nº 591.797/SP e RESp nº 626.307/SP). O acordo
foi homologado pelo STF em março de 2018, nessa
mesma linha de interpretação. O tema debatido nesses
recursos tem ampla repercussão, com impactos
ﬁnanceiros, econômicos e ao consumidor.

EXPLORAÇÃO DE SATÉLITE BRASILEIRO POR
EMPRESA ESTRANGEIRA PÕE EM RISCO SOBERANIA
NACIONAL

Em parecer enviado ao STF, a PGR defendeu a
manutenção da liminar (SL nº 1.157/AM) que suspendeu
o contrato ﬁrmado entre a Telecomunicações Brasileiras
(Telebras) e a empresa americana Viasat para
a exploração do Satélite Geoestacionário Brasileiro
de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC).
Segundo a PGR, a manutenção do contrato conﬁgura
ameaça à segurança das informações governamentais
e à soberania nacional. Raquel Dodge ressalta que
permitir 100% da exploração pela Viasat é temerário,
principalmente porque as regras de conﬁdencialidade
das informações ﬁrmadas entre as parceiras não
são conhecidas. Outro aspecto destacado pela PGR
no parecer é de que também são desconhecidas as
obrigações que a Viasat tem com o governo norteamericano. A procuradora-geral fundamenta-se no art.
170-I da Constituição Federal, que aponta a soberania
nacional como um dos princípios da ordem econômica.

PREVIDÊNCIA ESPECIAL PARA CONGRESSISTAS É
INCONSTITUCIONAL

Em parecer em ação de inconstitucionalidade,
a PGR sustenta que o regime previdenciário
especial para congressistas não obedece às
regras constitucionais relativas à Previdência
Social, tampouco se harmoniza com os princípios
da moralidade e da impessoalidade. Defende
que a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 476, apresentada em agosto
de 2017, seja aceita, com a concessão de liminar para
suspensão do sistema previdenciário privilegiado e
de seus respectivos benefícios.

PRORROGAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATOS DE
CONCESSÃO DE FERROVIAS OFENDE NORMAS
CONSTITUCIONAIS

A tese foi sustentada na ADI 5684, apresentada
pela Frente Nacional Pela Volta das Ferrovias – e
pela Federação das Associações de Engenheiros
Ferroviários – contra a Medida Provisória 752/2016,
convertida na Lei 13.448/2017. A PGR manifestouse pela ilegitimidade ativa das entidades autoras,
mas, no mérito da ação, pela inconstitucionalidade
de dispositivos dessa lei por entender que o
estabelecimento de requisitos objetivos mais
brandos para sanear e permitir a prorrogação
antecipada de contratos de concessão notoriamente
ineﬁcientes ofende os princípios da eﬁciência, da
razoabilidade, da impessoalidade e da moralidade.
A prorrogação antecipada, nos termos permitidos
pela Lei 13.448/2017, no tocante aos contratos
de concessão de ferrovias, viola, ainda, a regra
da licitação e o princípio da competitividade. Por
entender que a entidade autora é parte ilegítima
para a propositura da ação, a PGR ajuizou ação direta
de inconstitucionalidade com o mesmo objetivo,
para que as questões constitucionais tratadas nessa
ação não ﬁquem sem a devida análise do STF.

ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS NÃO TÊM
PRERROGATIVA PARA REVOGAR PRISÕES DE
PARLAMENTARES DETERMINADAS POR ORDENS
JUDICIAIS

Em novembro de 2017, a procuradora-geral
da República, Raquel Dodge, ajuizou no Supremo
Tribunal Federal (STF) a Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental (ADPF) 497, para impedir
que assembleias legislativas expedissem ordens
para revogar prisões de membros das respectivas
casas legislativas presos de forma preventiva ou
temporária por decisões judiciais. A PGR sustentou
ser inconstitucional a aplicação da decisão do STF
na ADI no 5.526 – na qual a Corte assentou que na
hipótese de imposição de medida que diﬁculte ou
impeça, direta ou indiretamente, o exercício regular
do mandato, a decisão judicial deve ser remetida, em
24 horas, à respectiva casa legislativa para deliberação.
A PGR lembrou que a ADI tratou exclusivamente de
membros do Congresso Nacional.
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Foto: Antônio Augusto

AUDIÊNCIAS E REUNIÕES

Reunião do Subcomitê de Gestão Administrativa, formado por procuradores-chefes das unidades do MPF

Atenta à importância do diálogo permanente e cada vez mais qualiﬁcado com todos os poderes
da República, a procuradora-geral manteve abertas as portas do Gabinete a ministros, parlamentares,
magistrados e representantes de entidades e organismos internacionais. Foram centenas de audiências,
conduzidas pela própria PGR e por integrantes da equipe, sobretudo o secretário de Relações Institucionais.
Assuntos que movimentavam a pauta nacional como a questão envolvendo a presença de venezuelanos
no estado de Roraima, a intervenção federal no Rio de Janeiro, a ameaça de retrocesso ao combate ao
trabalho escravo e os efeitos da greve de caminhoneiros são exemplos de temas discutidos nas audiências
realizadas no Gabinete da PGR. Em todas as ocasiões, a PGR priorizou o encaminhamento de ações concretas
e, para isso, esteve acompanhada de auxiliares com atuação nas respectivas áreas dos temas tratados.
Parte signiﬁcativa dessas audiências ocorreu com membros do Ministério Público. Exemplo disso,
foram as ocasiões em que a procuradora-geral da República recebeu os procuradores-gerais de Justiça
para o alinhamento de posições institucionais como no lançamento do Instituto Global do Meio Ambiente
- e quando a conversa teve como tema a ﬁscalização da aplicação de recursos complementares
determinados pela justiça na educação básica. Os encontros com coordenadores e membros das sete
Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF (CCRs), com Procuradoria-Federal dos Direitos do Cidadão
(PFDC), com os integrantes do Conselho Superior do MPF , do Subcomitê de Gestão Administrativa (SGA),
o Conselho de Assessoramento Superior do MPU (CASMPU) e com o colégio de subprocuradores-gerais
da República e do Conselho Institucional também tiveram espaço especial na agenda.
Integrantes de forças-tarefas como Lava Jato, Greenﬁeld e Mariana estiveram, por mais de uma
vez em audiência com a procuradora-geral. Em outras oportunidades, os encontros aconteceram na
procuradorias: caso do Rio de Janeiro e Curitiba. Também foram recebidos vários procuradores-chefes
de unidades do MPF.
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MISSÕES INTERNACIONAIS

Foto: Antônio Augusto

Ao longo dos últimos 12 meses, a procuradora-geral da República teve vários encontros com representantes
do Ministério Público e das embaixadas estrangeiras. Estiveram no Gabinete representantes de países como
França, Panamá, Portugal, Reino Unido, Moçambique, Suíça, dentre outros. Os encontros serviram para que
fossem tratados temas como colaboração para efeitos de combate a crimes transnacionais e ainda e atuação
conjunta em relação a pessoas desaparecidas (Sinalid) e meio ambiente (criação do Instituto Global do MP ).

Cooperação para atuação conjunta na defesa de Direitos Humanos é firmada com o Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido

CONGRESSO NACIONAL

No último ano, o MPF participou de 74 audiências públicas, apresentou diversas proposições legislativas
e elaborou 10 notas técnicas sobre projetos de lei em tramitação. Nessas audiências, membros designados
pelo MPF defenderam o posicionamento da instituição em relação às mudanças no novo Código de Processo
Penal, na nova Lei de Licitações e no anteprojeto de reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Temas
como franquia de bagagem aérea, o desastre ambiental em Mariana (MG), direitos dos povos indígenas e
trabalho escravo ﬁzeram parte da pauta.
Com o objetivo de fortalecer a relação com o Poder Legislativo, a Secretaria de Relações Institucionais
(SRI) produziu ainda notas técnicas sobre assuntos de forte impacto na sociedade brasileira, algumas em
parceria com as Câmaras de Coordenação e Revisão. Os documentos apresentaram análise jurídica, com
base nos princípios constitucionais, sobre alterações na Lei Maria da Penha, no novo Código de Processo
Penal, na lei que trata sobre exploração de jogos de azar, na norma sobre compartilhamento de informações
entre órgãos de investigação e na nova lei de licitações.
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RESGATE DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL

Lançado no ﬁm de 2017, o Projeto MPF Cidadão 30 anos tem norteado as ações de resgate da memória
institucional e a comemoração dos 30 anos do atual modelo de atuação da instituição. O projeto já reúne
em seu portfólio mais de 30 ações até agosto de 2018. A intenção é fomentar discussões e reﬂexões sobre
a evolução da instituição em suas diversas frentes de atuação. O lançamento do projeto foi marcado por
uma roda de conversa que reuniu ex-procuradores da República. Na oportunidade, foram relembrados
fatos marcantes da trajetória institucional.
• Série de matérias no programa Interesse Público esclarece sobre a atuação do MPF acerca de temas
relevantes como criptomoedas, cadastro positivo e pedágio;
• Divulgação nas mídias sociais do MPF de informações para relembrar as conquistas e debater medidas
ainda necessárias para assegurar que mais mulheres sejam eleitas.
Evento “Vozes da Escravidão Contemporânea:
correntes invisíveis, marcas evidentes” (2CCR).
Três trabalhadores contaram suas histórias de vida
marcadas por trabalho desumano, exploração e
violência psicológica emocionaram o público que
compareceu ao evento. A conversa foi mediada pelo
jornalista Leonardo Sakamoto.
• Audiência Pública sobre Revisão Periódica
Universal da ONU realizada para debater a
implementação e o monitoramento do cumprimento
das mais de 240 recomendações recebidas pelo
Estado brasileiro, em dezembro de 2017, como
resultado do terceiro ciclo da Revisão Periódica
Universal (RPU), do Conselho de Direitos Humanos
das Nações Unidas.
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Evento “A mulher no Sistema Prisional Brasileiro”
(7CCR/MPF) para discutir as diﬁculdades enfrentadas
pelas mulheres no sistema prisional brasileiro, a
necessidade de estruturas material e assistencial
especíﬁcas para atender às particularidades do
gênero e os direitos previstos em lei e ainda não
garantidos às detentas.

AMULHER NO
SISTEMA PRISIONAL
BRASILEIRO
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• Matéria especial exibida no programa de
televisão Interesse sobre a criação de um grupo de
trabalho pela Procuradoria Regional Eleitoral em
São Paulo (PRE/SP) para garantir o direito de voto
de presos provisórios e adolescentes que estão em
unidade de internação. Desde 2010, uma resolução
do Tribunal Superior Eleitoral dispõe sobre o tema,
mas a participação desses eleitores ainda é pequena.
• Painel de debate “A Saúde e o Pacto Federativo”,
que reuniu especialistas e representantes do
Executivo, do Legislativo e de órgãos de controle,
como o Tribunal de Contas da União (TCU) para
debater sobre o ﬁnanciamento interfederativo e os
critérios de repasse de verbas para a saúde. (1CCR/
MPF);
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Evento de comemoração do Dia Mundial do Meio
Ambiente, com lançamento da Campanha Amazônia
Protege. Discutiu retrocessos ambientais em curso,
com a participação de parlamentares, membros do
MPF e representantes da sociedade civil (4CCR/MPF).
• Ação Coordenada Maio Cigano, que abrangeu
a realização de audiência pública na PGR e nas
unidades do MPF nos estados, lançamento de
cartilha, envio de recomendações sobre a temática
e edição de nota técnica sobre o Estatuto do Cigano;
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• Criação de linha do tempo sobre a Ferramenta
de Inspeção de Inquéritos Policiais (FIPOL), que
auxilia o trabalho de membros do MPF na atuação
no controle externo da atividade policial;
• Realização da ação #ABRILindígena, que incluiu
lançamento do documentário “Marãiwatsédé: O
Resgate da Terra” na terra indígena Xavante e no
acampamento terra livre, bem como reunião de
grupos de trabalho, projeção especial no prédio da
PGR e simpósio em parceria com a ESMPU. (6CCR/
MPF);
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• Audiência Pública Política Nacional para a Prevenção e o Controle do Câncer – 5 anos da Lei dos 60 dias
(1CCR). A norma determina que pacientes com câncer no Brasil comecem o tratamento em no máximo dois
meses após o diagnóstico. Durante mais de oito horas, representantes do Ministério da Saúde, ControladoriaGeral da União, Tribunal de Contas da União e de entidades da sociedade civil estiveram reunidos em busca de
soluções para tornar a lei realidade.
• Evento Comunidades Plurais, destinado ao resgate da história da 6CCR e de homenagem às composições
anteriores. Reuniu mais de 70 pessoas, entre membros, servidores, indígenas, quilombolas, ciganos e
representantes dos Poderes Judiciário e Legislativo.
• Ciclo de debates Avanços e Desaﬁos no Combate à Corrupção após 25 anos de vigência da Lei de
Improbidade Administrativa, com lançamento de coletânea de artigos sobre o tema (5CCR). Reuniu cerca
de 60 pessoas, entre membros e servidores do Ministério Público, representantes dos poderes Judiciário,
Legislativo e Executivo, além de pesquisadores e estudantes.
• Evento de lançamento do Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas, que reúne os
resultados da inspeção nacional em comunidades terapêuticas realizada em outubro de 2017, nas cinco regiões
do Brasil, em uma iniciativa da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC/MPF) – em conjunto com
o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A ação
conjunta foi inédita e mobilizou cerca de 100 proﬁssionais, em vistorias que aconteceram simultaneamente
em 28 estabelecimentos nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.
PLANO NACIONAL DE GESTÃO DOCUMENTAL E MEMÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No âmbito do Projeto MPF Cidadão 30 anos, a
gestão priorizou o cumprimento da Resolução 158,
publicada em 2017, pelo CNMP que institui o Plano
Nacional de Gestão Documental e Memória do
Ministério Público. Para isso, tem investido em no
resgate da memória por meio da criação de linhas
do tempo virtuais.
Tem priorizado também a revitalização do
Memorial do MPF. O novo espaço da ProcuradoriaGeral da República, no bloco C, vai facilitar o
acesso da sociedade e fornecer local adequado
às exposições e memória do MPF, com mais
tecnologia e interatividade.
Além de resgatar a memória institucional, a
iniciativa tem o objetivo de oferecer aos cidadãos
serviços e informações que traduzam o que o
Ministério Público Federal faz, como atua e quais os
resultados do trabalho em defesa dos interesses e
dos direitos da sociedade brasileira.
A revitalização do Memorial do MPF é um processo de construção coletiva dos integrantes da Casa.
Para isso, a atual gestão criou uma sala voltada para os membros eméritos do MPF que poderão contribuir
com o projeto por meio da identiﬁcação de objetos e fotos que constam do acervo da instituição. Os
servidores poderão participar também com o envio de memórias, materiais e frases que marcam os 30
anos do MPF cidadão.
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UMA HISJÓRIA DE COMBATE AO CRIME EOE PROTECÃO AOS DIREITOS HUMANOS
'
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

A

adequação das despesas ao teto orçamentário imposto pela Emenda Constitucional nº 95/2016 foi
um dos desaﬁos assumidos pela atual gestão. Desde o ﬁm do ano passado, a Secretaria-Geral do MPF
vem promovendo uma série de medidas para otimizar a aplicação dos recursos, baseadas nas seguintes
diretrizes: utilização do valor dos contratos vigentes na deﬁnição do valor máximo das novas contratações;
uso do poder da economia de escala; negociação direta com fornecedores; e negociação de índices de
reajustes.
Em decorrência das restrições impostas pela EC nº 95/2016, as contratações foram antecipadas com o
intuito de minimizar os valores a serem inscritos em Restos a Pagar. Ainda visando à melhoria da qualidade
do gasto, a gestão da planilha de contratações tem levado em conta a necessidade de priorizações daqueles
itens cuja disponibilidade orçamentária ocorreu ao longo do ano, após remanejamentos internos, com o
intuito de informar o processo decisório relativo à designação de orçamento. Já foram elaborados 81 termos
de referência, 75 projetos básicos e 136 atas de registro de preços.
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A revisão dos contratos tem envolvido diversos setores. Entre os contratos que tiveram os valores ajustados
estão gerenciamento de frota, serviços de comunicação e de apoio administrativo. O percentual de redução
foi variado, chegando a 41% em uma das contratações. Na média, o corte foi de 15%. A revisão de contratos
destinados à prestação de serviços continuados resultou em economia de R$ 4 milhões.
Além disso, novas soluções em tecnologia da informação e comunicação também foram desenvolvidas
para trazer mais mobilidade, colaboração, segurança, facilidade e economia na interação entre servidores,
membros e sociedade. Considerando apenas dados de 2018, a redução dos gastos de custeio chega a R$
32,6 milhões. A maior parte da economia (R$ 27,6 milhões) é decorrente da decisão de substituir reuniões
presenciais por videoconferências, que teve como objetivo reduzir gastos com diárias e passagens. De acordo
com dados da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação (Stic), em média são quatro participantes
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por videoconferência que receberiam, em caso de reuniões presenciais, 1,5 diária. Considerando esses dados
e a quantidade de videoconferências feitas até o mês de agosto, a economia chegou a R$ 27,6 milhões. O
levantamento mostra que, mesmo em um cenário em que apenas duas pessoas precisassem se deslocar,
a redução também seria signiﬁcativa, chegando a R$ 18,4 milhões. Para 2019, a previsão é economizar R$ 40
milhões com a manutenção do modelo de videoconferências.
Outra iniciativa voltada para a economia de gastos é o “Integra+”, que reúne em uma única plataforma os
serviços de telefonia, mensageria e videoconferências tradicionais. A solução contribui para a economia das
despesas de custeio ao diminuir a necessidade de ligações interurbanas entre unidades do MPF.
Medidas também estão sendo colocadas em prática com o propósito de manter a trajetória de redução
de custos. Uma delas é a contratação de uma nova rede de comunicação a ser implantada nas unidades do
MPF em todo o país. Nesse caso, a estimativa é que, para 2019, haja uma redução de R$ 15 milhões no valor
do contrato. Considerando apenas as despesas com serviços de DDD, deverão ser economizados R$ 500 mil,
decorrente do uso de uma tecnologia que integra serviços de internet, telefonia e videoconferência.
No contexto de modernização do MPF, foram publicados quatro manuais: Gerenciar Registro de Preço;
Alienar Bens Permanentes – Doação; Realizar Pagamento; Apurar Infrações e Aplicar Sanções nas Contratações
Administrativas. Esses manuais fazem parte de uma série cujo objetivo é disciplinar e padronizar as rotinas de
trabalho. Com as devidas adaptações, as atividades descritas nos manuais podem ser aplicadas nas unidades
do MPF. Nesse intuito, e tendo como meta as modiﬁcações necessárias ao processo de melhoria contínua da
gestão administrativa, os manuais estabelecem mecanismos de gestão, avaliação e controle de indicadores de
desempenho; proporcionam uma atuação institucional transparente e estratégica com foco em resultados; e
proporcionam aos clientes internos e externos respostas mais rápidas e eﬁcazes.
As aquisições e contratações compartilhadas de bens e serviços de uso comum pelas unidades do MPF
permitiu aprimorar a qualidade dos gastos, sobretudo com economia de escala e ganhos em eﬁciência. Além
disso, resultou no processo de ampliação da integração entre as secretarias nacionais com as unidades,
contribuindo para melhores resultados.
O propósito é seguir aprimorando e ampliando esse modelo de contratações, que já conta com a participação
do CNMP e da ESMPU, com melhor custo-benefício e que sejam prioritárias para o MPF e demais ramos do
MPU. Enfatize-se que essa é a tendência a ser seguida pelo MPF, principalmente pela otimização dos recursos.
ORÇAMENTO

As complexidades impostas pela Emenda Constitucional nº 95/2016 (EC nº 95/2016) ao controle orçamentário
e ﬁnanceiro pautaram a necessidade de iniciativas da Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) para o
período de setembro de 2017 a agosto de 2018.
Para ﬁns de controle do limite de pagamento, a principal iniciativa foi o desenvolvimento, a divulgação e a
execução da metodologia de Projeção, Análise e Gestão de Pagamentos (PAGP), cujo objetivo é “controlar, de forma
permanente, os níveis de pagamentos feitos no âmbito do MPU, tendo em vista as novas regras estabelecidas
pelo Novo Regime Fiscal (NRF), promovendo rotinas de acompanhamento periódico e possibilitando ações que
maximizem os pagamentos do Órgão e estimulem o maior aproveitamento do orçamento disponível”.
A metodologia apoia-se principalmente na análise de dados históricos de pagamento, no limite determinado
pelo NRF e na efetiva execução no exercício. Os primeiros resultados indicaram uma sobra de recursos
orçamentários e ﬁnanceiros em 2017, assim como de limite de pagamento no âmbito do MPU, subsidiando a
tomada de decisão da Administração Superior do MPU pelo pagamento de passivos referentes a Parcela
Autônoma de Equivalência (PAE), licença-prêmio e outras despesas ao ﬁnal do exercício. No início de 2018, o
manual PAGP foi publicado visando à aplicação da metodologia no MPU. A ferramenta possibilita análises
periódicas para acompanhamento dos limites de pagamento do MPU e subsidia a tomada de decisão quanto à
elaboração e à execução do orçamento.
Outra iniciativa de destaque é o desenvolvimento do Sigo (Sistema de Informações e Gestão Orçamentária),
com o intuito de dar maior conﬁabilidade, presteza e controle aos gestores e operadores do orçamento do
3£JLQDGH
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Ministério Público Federal. A partir do Sigo, é possível fazer a previsão de pagamentos de restos a pagar (RP)
do exercício, com a colaboração das Procuradorias da República (PRs) e Procuradorias Regionais da República
(PRRs), a elaboração de suas programações/reprogramações e propostas orçamentárias. Está em processo de
ﬁnalização o módulo que permitirá a elaboração das reprogramações e propostas orçamentárias por parte das
Secretarias Nacionais.
Em conjunto com as iniciativas elencadas, manteve-se a divulgação do Processamento Quantitativo, parte
integrante da Avaliação de Desempenho Orçamentário das Unidades Administravas de Gestão (UAGs) do MPF,
conforme determina a Instrução de Serviço nº 1, de 28/12/2015, ferramenta de gestão que subsidia as unidades
avaliadas quanto à possibilidade de melhorar o planejamento e a execução de suas despesas.
NOVAS SEDES E REFORMAS

A partir do segundo semestre de 2017, após as reprogramações orçamentárias, identiﬁcou-se a existência
de disponibilidade orçamentária para a aquisição do software Big Data e suas atualizações, no valor total de R$
16.785.418,00. No período de setembro de 2017 a julho de 2018, foram provisionados recursos para mobiliário
e equipamentos para as sedes novas da PRR 2ª Região e PR/RS, no valor de R$ 7.385.445 e R$ 4.549.003,
respectivamente. Além disso, disponibilizou-se R$ 5.394.571 para investimentos nas unidades do MPF nos estados.
Em relação à implantação de novas unidades, foram disponibilizados para as PRMs no estado de São Paulo
(Registro, Andradina e Osasco) e Bahia (Alagoinhas) R$ 618.873,00 e R$ 49.745,00, respectivamente, com o objetivo
de aquisição de bens e equipamentos, locação de imóveis, além de serviços necessários à devida implantação.
Foram provisionados R$ 2.329.801,00 para reformas em Boa Vista (RR), Campos (RJ), Rio de Janeiro (RJ),
Caxias do Sul (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Jundiaí (SP), Picos (PI), Recife (PE), Sobral (CE), Souza (PB),
Araguaína (TO), Cuiabá (MT), Vitória (ES). Além disso, priorizou-se a reforma do Anexo III da PGR, do Memorial do
MPF e atualização dos sistemas de vídeo dos auditórios JK e CSMPF, no valor de R$ 1.134.339.
Foram inauguradas quatro novas sedes de Procuradorias da República em Municípios, sendo que três com a
adoção de projetos-padrão de ediﬁcação para as novas sedes das PRMs, elaborados pela Secretaria de Engenharia
e Arquitetura, e uma por reforma da ediﬁcação existente:
PRM-ARAGUAÍNA/TO

VALOR: R$ 5.752.656,86 | OCUPAÇÃO: JANEIRO DE 2018
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PRM-ARAPIRACA/AL

VALOR: R$ 8.890.725,72 - OCUPAÇÃO: JUNHO/2018

PRM-SETE LAGOAS/MG

VALOR: R$ 5.093.413,12 | OCUPAÇÃO: JULHO DE 2018

3£JLQDGH

3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

71

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

644

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

GESTÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE PESSOAS

PRM-TABATINGA/AM

REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE. | OCUPAÇÃO: JANEIRO DE 2018

•

Algumas reformas e adequações foram feitas no edifício-sede da PGR para modernização do sistema
de combate a incêndio das áreas técnicas da PGR e adequação às normas NBR 12.232/2015 e 13.231/2015,
tornando-o um sistema automatizado, eﬁciente e bem mais seguro para os usuários da PGR.
Serviço ﬁnalizado em maio/2018 pelo custo de R$ 763.549,27.

• ampliação do sistema de climatização do 2º pavimento do bloco B e instalação de sistema de climatização
independente para a cobertura do bloco A;

• início da obra do Memorial do MPF;
• criação do Espaço Família com equipamentos que permitem a amamentação, alimentação (micro-ondas e
•
•
•

frigobar), troca de fraldas de forma adequada;
criação da sala de membros aposentados;
continuação do processo de otimização dos espaços da PGR (iniciada a otimização do espaço do 4º pavimento,
instalação adequada da 7ª CCR); e
início dos serviços de recuperação estrutural dos reservatórios de água da PGR e anexos.

INVESTIMENTOS EM SUSTENTABILIDADE

A preocupação com o meio ambiente está presente nas atividades externas e internas do Ministério
Público Federal. Com o intuito de garantir o acesso da sociedade às informações e decisões dos
órgãos em questões socioambientais, o MPF analisou entidades de todo o país e criou o ranking
da transparência ambiental. De modo geral, as recomendações orientam que os órgãos precisam
promover a transparência ativa em seus sites, fornecendo dados previstos na legislação que trata de
suas atribuições e funções. Para o MPF, a transparência das informações ambientais possibilita que
“órgãos de monitoramento e a própria sociedade civil fiscalizem, de forma ágil, o emprego de recursos,
as decisões relevantes e a política ambiental no Brasil”.
No sentido de contribuir com a sustentabilidade ambiental, eliminando a necessidade do uso
de papel e possibilitar serviços mais céleres aos cidadãos, às empresas e entidades externas ao
3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH
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MPF, foram lançados o Sistema de Protocolo Eletrônico e o Sistema de Peticionamento Eletrônico
do MPF (https://apps.mpf.mp.br/spe/login) que possibilita, por exemplo, a assinatura eletrônica
de uma empresa contratada para fornecimento de serviço para a unidade do Ministério Público
Federal. Antes da introdução dessa tecnologia era preciso que o contrato fosse enviado e devolvido
fisicamente pelos Correios, e que a assinatura do contratado fosse reconhecida. Esse processo que podia demorar até semanas e gerava despesas com compra de papel e envelopes, impressões,
postagens e custas cartorárias - foi feito em poucas horas e a custo zero, tanto para o MPF quanto
para o contratado.
Já o projeto Amazônia Protege, desenvolvido pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural
do MPF (4CCR), em parceria com o Ibama e com o ICMBio, é uma forma inovadora de combater o
desmatamento ilegal da Floresta Amazônica. A iniciativa conta com o apoio da área de Tecnologia da
Informação do MPF para obtenção e análise de imagens de satélite e para fazer o cruzamento das
informações com bancos de dados públicos identificando e produzindo provas contra os responsáveis
por desmatamentos com área igual ou superior a 60 hectares na Amazônia.
Vale ressaltar que, em 2018, a PGR alcançou 90% de contratações com critérios sustentáveis. O
percentual demonstra a tendência e a perspectiva de consolidação da disseminação da cultura de
sustentabilidade na Instituição. Ressalte-se que a consolidação do Sistema de Gestão Administrativa
como ferramenta de integração nacional permitiu, em 2018, disponibilizar os dados necessários para a
publicação dos relatórios no Portal da Transparência por todas as Unidades do MPF.
O Comitê Local de Gestão Socioambiental (Ecotime) publicou o “Diagnóstico Socioambiental
da PGR”, instrumento de gestão sustentável que inclui a identificação das necessidades e
dos problemas prioritários, sendo uma ferramenta de controle da eficácia dos processos de
desenvolvimento e acompanhamento dos programas ambientais propostos, bem como daqueles
que estão em fase de execução.
Com base nesse diagnóstico, as ações de sustentabilidade foram fortalecidas com a implementação
da Assessoria de Sustentabilidade e Inovação (ASI). Criada em junho de 2018 pela Secretaria-Geral, a
nova área auxilia nos trabalhos de uma gestão focada na racionalização de gastos da Instituição, no
respeito ao meio ambiente, na promoção de novas tecnologias e em soluções inteligentes.
Entre os objetivos da ASI, estão os de despertar a consciência dos integrantes do MPF e a melhoria
dos serviços, em consonância com a missão do MPF de agir em prol do bem público. Para isso, a
assessoria atua sob a ótica do diálogo e da integração, respeitando as particularidades das áreas, das
unidades e da força humana que compõe a Instituição.
Houve também a elaboração do Programa de Gestão Socioambiental (PGS) da PGR - ferramenta
de planejamento que tem como meta auxiliar a implementação de práticas de sustentabilidade para
redução do consumo e para a racionalização de gastos na Instituição. O PGS consiste na adoção de uma
série de requisitos sustentáveis relacionados, sobretudo, ao consumo de bens e serviços no âmbito
da PGR, como a redução do consumo de papel, copo, água e energia elétrica. A ideia é otimizar os
processos e minimizar os impactos ambientais resultantes das atividades internas.
Outra iniciativa de destaque foi o início da campanha “Lixo no lugar certo”, contemplando a retirada
de lixeiras no bloco B da PGR e ações de conscientização do público interno sobre a importância da nova
sistemática de descarte correto, melhorando o aproveitamento dos resíduos recicláveis e orgânicos, de
forma a promover a sustentabilidade ambiental.
Já a Semana do Servidor de 2017 teve seu ponto alto com uma ação de sustentabilidade. Os
integrantes da Casa participaram do plantio de ipês na área externa da PGR. “As atitudes semeadas
hoje fazem o conjunto florescer” foi a reflexão proposta pela atividade.
No edifício-sede da PGR, deu-se início à substituição das lâmpadas fluorescentes por LED
(substituídas 4 mil lâmpadas, gerando uma economia de consumo em torno de 10%). A PGR e anexos
também estão passando por adequações à etapa 1 de acessibilidade (acesso ao cidadão e aos servidores
com deficiência, rampas, piso tátil, sanitários, refeitórios etc.
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TRANSPARÊNCIA

A atual gestão investiu neste primeiro ano no aperfeiçoamento do Portal da Transparência do Ministério
Público Federal (MPF) para ampliar a clareza e a acessibilidade de informações acerca do pagamento
de remunerações, indenização e dívidas aos membros de todo o Ministério Público da União (MPU).
O aprimoramento foi feito a pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que, em 27 de
fevereiro, informou a novidade ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por meio de ofício.
A informação também foi encaminhada aos deputados Rubens Bueno (PPS/PR), relator do Projeto de Lei
nº 6.726, de 2016, que regulamenta o limite remuneratório no serviço público, e Benito Gama (PTB/BA),
presidente da Comissão Especial que trata do assunto, bem como à presidente do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia.
O Ministério Público da União aperfeiçoou o controle de sua atuação administrativa e ﬁnanceira,
desde a Instituição do seu Portal da Transparência (Resolução nº 38, de 26/5/2009), com a adoção
de mecanismos que esclarecem quais são as parcelas pagas mensalmente, a razão do pagamento,
e que garantem o acesso à informação. Os dados podem ser acessados, em formato aberto, no link
“Remuneração de Membros do MPU”. O propósito da medida implementada foi organizar e facilitar a
busca de informações que já eram disponibilizadas no portal. Também foi incluído acesso fácil aos portais
da transparência dos outros ramos do MPU.
MP Brasileiro – a presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Raquel Dodge
também anunciou na 3ª Sessão Ordinária do Plenário de 2018 o aprimoramento da divulgação das
remunerações dos membros dos ramos e unidades do Ministério Público (MP) brasileiro no site do
Conselho e no Portal da Transparência da Instituição. Foram disponibilizadas as informações de todos os
MPs compiladas, de forma clara, organizada e acessível. Outro ofício foi encaminhado para o presidente
da Câmara comunicando a publicação das informações. Com a implementação das melhorias, os dados
estão disponíveis de forma amigável, intuitiva e padronizada na página inicial do Portal do CNMP, na
seção Acesso Rápido. Nesse espaço, com um clique, é possível ter acesso às planilhas de remunerações
dos membros de cada unidade do Ministério Público brasileiro referente ao mês de janeiro de 2018. As
informações são atualizadas a cada mês.
As mudanças tornam a apresentação das informações “paritária e harmônica” em relação ao portal do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O Portal da Transparência do MPF (http://www.transparencia.mpf.mp.br/) atende 99,84% dos requisitos
exigidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio das Resoluções nº 86, de 21 de março de
2012, e nº 89, de 28 de agosto de 2012.
SÉRIE HISTÓRICA
2016

95,80%

2017

99,84%

Até Junho de 2018

99,84%

META PARA 2020

100%

AVANÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Houve investimentos ainda no aprimoramento dos sistemas de gestão da casa, com novos módulos
e melhorias que facilitaram o acompanhamento periódico das contratações, como sistemas de business
intelligence e a criação de grupos de trabalho relativos a práticas inovadoras, como a inteligência artiﬁcial.
No levantamento sobre a situação de governança pública e gestão em organizações federais feito
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2017 e divulgado em abril (Acórdão 588/2018-Plenário),
o MPF obteve 89% no índice de governança e gestão de TI (GovTI). O percentual equivale ao estágio
3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH
743£JLQDGH
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

647

GESTÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE PESSOAS

aprimorado, ﬁcando à frente de organizações como o próprio TCU (65%), o Supremo Tribunal Federal
(44%), o Superior Tribunal de Justiça (55%) e até de empresas públicas como o Serpro (84%) e Petrobras
(72%).
O sistema de controle processual (administrativo, extrajudicial e judicial) do MPF, chamado Único,
passa por melhorias e ganha novas funcionalidades com o objetivo de agregar valor ao trabalho dos
membros e servidores, procurando prover celeridade, robustez, segurança e informação. Em 2017
foi lançado o Único Digital, com uma nova interface otimizando a experiência do usuário por meio da
melhoria da interface, com mais acessibilidade, e desenvolvimento de ferramentas funcionais. A Justiça
Eleitoral já havia implantado o sistema de processo eletrônico no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PJe,
e disponibilizou um cronograma para implantação nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) até o ﬁnal do
ano de 2017. Dada a importância do tema, o sistema Único adequou o seu planejamento e acompanhou o
cronograma do TSE, disponibilizando a integração com o PJe dos PREs ainda em 2017. A integração com
os sistemas de processos eletrônico da Justiça Eleitoral proporcionou um uso mais eﬁciente da força de
trabalho do Ministério Público Eleitoral.
No contexto da área de Tecnologia da Informação, observamos algumas notícias de destaque no
mundo quanto à segurança da informação, como o sequestro de dados digitais (ransomware), e que,
graças a esforços diários de manutenção da segurança da informação, não atingiram o Ministério Público
Federal. A manutenção de equipamentos atualizados, a aquisição e atualização de software antivírus,
entre outras ações, permitem que o usuário ﬁnal dos serviços e equipamentos de TIC do MPF trabalhem
de forma transparente. A prevenção e as ações tempestivas, que por vezes não ganham visibilidade, são a
principal ferramenta dessa área que atuou com efetividade no período deste relatório, permitindo que as
principais operações do MPF ocorressem com segurança, minimizando os riscos e garantindo a atuação
do MPF nas áreas cível, criminal e eleitoral.
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E GESTÃO DO CONHECIMENTO

A atual gestão realizou investimentos no compartilhamento de informações e na gestão de
conhecimento. A Rede de Bibliotecas do MPF foi reformulada e recebeu vultoso incremento, alcançando
o status de maior rede de bibliotecas jurídicas do país. Isso porque, a partir de fevereiro, foi ampliada
substancialmente a disponibilização dos produtos informacionais digitais, como e-books, podcasts,
jornais, revistas e artigos. Para tanto, foram contratadas diversas plataformas, uma das quais, a ProQuest
Ebook Central, disponibiliza mais de 170 mil títulos nacionais e internacionais, incluindo editoras como
Cambridge University Press, Columbia University Press, Elsevier, Oxford University Press, MIT Press,
Springer e Wiley. A Rede fornece acesso digital a informações e notícias diárias, veiculadas nos jornais
e revistas de publicação nacional, para todo o MPF. Viabiliza, também, a gestão única e eﬁciente, com a
centralização das demandas e soluções de problemas. Possibilitou a economia de recursos humanos,
materiais e de custos variáveis que seriam despendidos caso fossem contratados separadamente os
serviços de fornecimento dos jornais e revistas necessários para atender à demanda deste órgão.
Além disso, desde maio deste ano, encontra-se disponível no Portal da Rede de Bibliotecas
do MPF um material que promete facilitar a rotina das Câmaras de Coordenação e Revisão e dos
membros do MPF. Trata-se das Bibliografias Temáticas, que reúnem conteúdo doutrinário, legislativo
e jurisprudencial sobre temas de interesse do MPF. A iniciativa teve por objetivo facilitar o acesso de
integrantes da Instituição à fundamentação necessária à sua plena atuação. O material disponibiliza,
sempre que possível, a íntegra dos textos ou indicação de sua localização, bem como os enunciados,
orientações e demais documentos produzidos pelas Câmaras de Coordenação e Revisão sobre o
assunto. A pesquisa é realizada nas fontes de informação disponíveis, como catálogos das bibliotecas,
bases de dados jurídicas nacionais e estrangeiras, periódicos jurídicos, sites dos Tribunais Superiores e
de órgãos da Administração Pública Federal.
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DOAÇÕES

Com a retomada dos processos de desfazimento de bens, a PGR voltou a doar bens móveis de seu acervo
para órgãos públicos e entidades privadas. Com essa proposta, os bens classiﬁcados como antieconômicos
passaram a ser doados para órgãos federais, estados e municípios mais carentes, Distrito Federal, empresas
públicas, sociedades de economia mista, instituições ﬁlantrópicas reconhecidas de utilidade pública pelo
Governo Federal e às organizações da sociedade civil de interesse público.
O desfazimento dos bens, conforme as regras descritas nos editais, ocorre em atendimento às
determinações contidas na Instrução Normativa nº 001/1993/MPF/SG/SA, no Decreto Federal nº
99.658/1990 e na Lei nº 8.666/1993.
Destaca-se que todo o processo de doação ocorre de forma transparente, inclusive por meio da publicação
de editais com as respectivas regras no Portal da Transparência do MPF, e também com repercussões nas
redes sociais, com o objetivo de proporcionar isonomia na classiﬁcação das entidades interessadas.
Essas ações resultaram em 25 processos concluídos, totalizando na doação de 1.036 itens.

GESTÃO DE PESSOAS

A

valorização do quadro de pessoal do Ministério Público da União é uma tônica da atual gestão do
Ministério Público Federal. As ações tomadas pela administração buscaram garantir os direitos de
membros e servidores, melhorar a distribuição da força de trabalho e promover a reposição de membros
e servidores com a viabilização dos concursos públicos.
O Plano Diretor de Gestão de Pessoas do Ministério Público Federal (MPF) foi aprovado em julho de
2018 pela Secretaria Geral. O principal objetivo do Plano é promover o alinhamento tático do trabalho
feito pela Secretaria de Gestão de Pessoas à estratégia, com foco em resultados e em uma atuação
institucional estratégica efetiva e transparente, de modo a aprimorar constantemente os serviços por
ela fornecidos.
A construção do Plano Diretor envolveu todas as áreas responsáveis pela gestão de pessoas do MPF
e buscou reﬂetir seu contexto atual, bem como indicar o cenário desejado por meio da melhoria de
processos de trabalho e da implementação de melhores práticas de gestão. Os princípios e diretrizes
da Política Nacional de Gestão de Pessoas do MPF – Portaria PGR/MPF nº 442, de 25 de maio de 2017 –
nortearam a atuação dos envolvidos na elaboração do Plano Diretor.
O Catálogo Nacional de Serviços de Gestão de Pessoas foi publicado em 26 de janeiro de 2018,
contendo lista dos serviços de gestão de pessoas prestados na Procuradoria-Geral da República (PGR)
que demonstra as opções de serviços disponíveis, quem pode solicitá-los, as formas de solicitação, as
áreas responsáveis pela execução dos serviços, as normas relacionadas, os prazos para os serviços serem
executados,
O objetivo do catálogo é centralizar informações atualizadas dos serviços disponíveis. Para cada
serviço listado, será deﬁnido prazo de execução. Trata-se do campo “Acordo de Nível de Serviço”, em que
são estabelecidos os tempos de atendimento, de solução e de disponibilidade dos serviços prestados pela
Secretaria de Gestão de Pessoas. Dessa forma, há transparência e melhoria da gestão do desempenho
dos serviços prestados.
O Programa de Recrutamento e Seleção Interna foi instituído, no âmbito do Ministério Público
Federal, pela Portaria PGR/MPF nº 778, de 28 de agosto de 2017 com o intuito de alinhá-lo à gestão por
competências e à Política Nacional de Gestão de Pessoas.
Os objetivos do Programa são:
• assegurar a atratividade das carreiras dos servidores do Ministério Público Federal;
• subsidiar o processo de lotação, observados a adequação entre as competências proﬁssionais e

3£JLQDGH
3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH
76
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

649

GESTÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE PESSOAS

comportamentais e o perﬁl proﬁssional requerido à área de atuação;
• oferecer aos gestores informações que subsidiem a escolha do candidato mais adequado à vaga, ao cargo em
comissão ou à função de conﬁança;
• promover a mobilidade interna com foco na meritocracia e na gestão por competências, em prol da
sustentabilidade dos resultados institucionais;
• incentivar o aprendizado contínuo dos servidores por meio do desenvolvimento na carreira;
• oferecer suporte para o processo sucessório e para a preparação de lideranças; e
• incentivar a promoção de um processo de lotação isonômico e transparente para os servidores.

De setembro de 2017 até agosto de 2018, foram feitos 135 processos seletivos, que culminaram com
a seleção de 110 servidores no período. O processo integra o projeto de gestão por competências e busca
alocar os servidores de acordo com seus perﬁs proﬁssionais.
Nesse sentido, acredita-se que a mobilidade funcional proporcionada pelo recrutamento interno permita
melhor adequação entre o perﬁl da vaga disponível e o perﬁl proﬁssional do servidor, que pode se traduzir
em melhor desempenho no cargo ocupado e maior satisfação pessoal e no trabalho.
ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO

A entrevista de desligamento é um recurso da área de Gestão de Pessoas que visa conhecer a percepção
dos colaboradores acerca do período em que permaneceram na unidade, fornecendo subsídios para o
planejamento de mudanças organizacionais com a ﬁnalidade de promover a atratividade da carreira e a
retenção de talentos.
No Ministério Público Federal, a entrevista de desligamento foi instituída pela Política Nacional de Gestão de
Pessoas (Portaria PGR/MPF nº 442, de 25/5/2017) e é operacionalizada por meio de questionário eletrônico
padronizado, disponível a todas as unidades do Órgão. Desde a implementação do questionário de desligamento,
em setembro de 2017, foram respondidos integralmente 225 questionários no âmbito do MPF.
LICENÇA CAPACITAÇÃO

Dentre as alterações trazidas pelas Portarias PGR/MPU nº 34, de 23/4/2018, e nº 39, de 10/4/2018, que
alteraram procedimentos para concessão da licença capacitação no âmbito do MPU, podemos salientar:
• a possibilidade de parcelamento do usufruto da licença em 5 (cinco) vezes em períodos não inferiores a 7 (sete) dias; e
• a possibilidade de fazer cursos a distância por até 90 (noventa) dias (Parecer Conjur nº 528/2017), desde que
atendida a carga horária de 20 (vinte) horas semanal e atendidos os requisitos de oportunidade e conveniência.
Cabe às unidades fazer o planejamento da escala de afastamento, buscando viabilizar a capacitação dos
servidores e a manutenção do funcionamento regular das atividades.
CAPACITAÇÃO

O Plano Estratégico de Capacitação (PEC) encontra previsão legal no Decreto nº 5.707, de 23
de fevereiro de 2006, que institui a Política e as Diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da
Administração Pública Federal, e é regulamentado no Ministério Público da União por meio da Portaria
PGR nº 198, de 15 de abril de 2011.
Conforme dispõe a referida portaria, em seu art. 6º, compete à Secretaria de Gestão de Pessoas
“elaborar, em conjunto com as unidades gestoras, o planejamento das ações a serem feitas a cada
exercício e promover a avaliação dessas ações”.
Desse modo, iniciou-se, em novembro de 2017, a elaboração do PEC para o ano de 2018, a partir do
desdobramento dos seguintes objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2011/2020 do Ministério
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Público Federal, quanto à perspectiva de aprendizado e crescimento:
• trabalhar alinhado à gestão estratégica com foco em resultados;
• desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores; e
• assegurar a atratividade das carreiras do MPF.

O Plano Estratégico de Capacitação para o exercício 2018 tem como objetivo divulgar as ações de
capacitação aprovadas para esse período, de forma a tornar transparentes as ofertas dessas ações, bem
como dar visibilidade às demais ações promovidas pela Secretaria de Gestão de Pessoas em parceria com
as demais unidades do MPF.
No intuito de conferir mais autonomia a essas unidades, mas ao mesmo tempo incentivar o planejamento
de suas ações, foi proposta a distribuição de cotas do orçamento de capacitação e a alteração do ﬂuxo
para aprovação das capacitações com e sem ônus. Nesse sentido, foram oﬁcializados critérios para a
descentralização da autorização de eventos de capacitação, cabendo à Secretaria de Gestão de Pessoas o
acompanhamento periódico dos registros efetuados pelas Unidades em sistema próprio.
No que diz respeito ao referencial monetário destinado às unidades para 2018, foi reservada cota
orçamentária para as ações de QVT e de capacitações especíﬁcas, que são aquelas não abrangidas por
iniciativas promovidas pela PGR nas modalidades a distância ou presenciais com abrangência nacional.
No 1º semestre de 2018, a Secretaria de Gestão de Pessoas capacitou 6.458 servidores e membros do
MPF por meio de cursos presenciais, a distância e do programa Líder Coach.
Foram 49 ações de capacitações presenciais e 16 em EaD. Quanto ao Líder Coach, foram 9 turmas nos
estados de Rio Grande do Sul, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Minas Gerais, Rondônia
e Piauí, contabilizando a capacitação de 56 membros e 474 servidores no período de setembro de 2017 a
julho de 2018. Iniciaram-se as tratativas para a oferta do segundo módulo do Líder Coach, com a previsão de
início na segunda quinzena de outubro.
Além disso, houve gerenciamento de 56 membros e servidores beneﬁciados pela bolsa de idiomas e
homologação de 169 cursos de pós-graduação lato ou stricto sensu para ﬁns de Adicional de Qualiﬁcação.
Oferecimento de 24 vagas de bolsas para pós-graduação em lato sensu e 8 em stricto sensu para membros
e servidores do MPF.
Importante mencionar que foram capacitados, em junho de 2018, 103 servidores no projeto de
Modernização de Gabinetes (Mogab), que são os multiplicadores do conhecimento nos estados e municípios
até o ﬁnal de setembro de 2018 de forma presencial. Acrescenta-se, ainda, a preparação de 6 turmas de 350
participantes cada para a realização de cursos a distância para o Mogab, as quais serão iniciadas a partir de
26 de agosto de 2018 com o objetivo de abranger todos os ofícios que aderiram à certiﬁcação.
Por ﬁm, o indicador estratégico “Capacitação Estratégica” alcançou, no 1º semestre de 2018, o percentual
de 63,55%. Das 760 ações de capacitação feitas, 483 estão previstas no PEC ou são relacionadas a projetos
estratégicos.
SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O Serviço Voluntário foi instituído no âmbito do Ministério Público Federal pela Portaria PGR/MPF
nº 1.240, de 22 de novembro de 2017, e é deﬁnido como atividade não remunerada prestada por pessoa
física, de forma espontânea e com objetivos cívicos, educacionais, culturais, cientíﬁcos, recreativos ou de
assistência social.
É sabido que o serviço voluntário já é uma realidade na Administração Pública. Dentre as vantagens
existentes, pode-se destacar o fato de permitir o exercício da cidadania ativa, ou seja, a integração e o
comprometimento com a comunidade. Ao oferecer esse serviço, é possibilitado ao voluntário criar uma
visão crítica e reﬂexiva sobre o funcionamento do setor público. Por outro lado, a Instituição também é
favorecida com novas ideias e com o auxílio nas atividades desenvolvidas.
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Quanto ao público, o serviço voluntário é destinado a qualquer cidadão com idade mínima de dezoito
anos que esteja cursando ou tenha concluído curso superior.
Buscando garantir a isonomia entre os interessados, o recrutamento dos prestadores de serviço
voluntário é garantido por meio de Edital divulgado no sítio do Ministério Público Federal. As regras para
participação e os procedimentos são neles publicados de modo a dar transparência a este processo de
trabalho.
ESTÁGIO DE PÓS-GRADUAÇÃO

No Ministério Público Federal, o estágio de pós-graduação foi regulamentado pela Portaria PGR/MPU
n° 42, de 18 de junho de 2018, que alterou a Portaria PGR/MPU n° 378, de 9 de agosto de 2010, com vistas
a inserir essa possibilidade no Programa de Estágio do MPF.
Assim como o serviço voluntário, o estágio de pós-graduação está inserido num contexto de
fortalecimento da relação entre a Administração e o administrado, facilitando o desenvolvimento
da formação proﬁssional e social de jovens, bem como a preparação deste grupo para a introdução e
inserção no mercado de trabalho.
O estágio pós-graduação permite o estudo e a troca de conhecimento em um nível mais aprofundado,
vez que o estagiário poderá aplicar na prática o conhecimento adquirido em seu curso de pós-graduação.
Cientes do cenário de restrição orçamentária vivenciado pelo país, a unidade que desejar instituir
o estágio em nível de pós-graduação deverá garantir a manutenção da correspondência onde dois
estagiários de nível superior equivalem a um estagiário de grau mais alto de instrução.
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)

Em 2017, foi feito o diagnóstico de QVT com a ﬁnalidade de veriﬁcar a percepção individual da comunidade
de trabalhadores (membros, servidores do quadro, sem vínculo e requisitados, estagiários, adolescentes
aprendizes e terceirizados) do Ministério Público Federal (MPF) em relação ao conceito de QVT, bem como
identiﬁcar as principais fontes de bem-estar e de mal-estar no trabalho para todos. Tais informações
subsidiaram a elaboração do Programa e da Política de QVT do MPF, publicados por meio da Portaria PGR/
MPF nº 875, de 13 de setembro de 2017.
A construção dessa Política de QVT foi feita de maneira coletiva, para garantir a escuta e participação de
todos, por meio de várias etapas, sendo elas:
Pré-Diagnóstico: sensibilização de toda a Instituição, com o envolvimento de todas as áreas e grande
participação da alta administração, sendo primordial para o sucesso do trabalho;
Aplicação do Diagnóstico de QVT: cujo objetivo foi ouvir de cada pessoa quais são as fontes de mal-estar e
bem-estar do MPF. Nessa etapa, foram envolvidos membros, servidores, estagiários, adolescentes aprendizes
e terceirizados, para que os resultados representassem a atual realidade da Instituição;
Elaboração da minuta do Programa de QVT, a partir dos resultados do diagnóstico;
Validação da minuta com consulta pública nacional para que todos pudessem opinar quanto à construção
da norma;
Por ﬁm, a publicação da Portaria no dia 12 de setembro de 2017. Com o programa de QVT, foi construída
a Política Nacional de QVT, na qual foram criados 23 projetos nacionais, distribuídos nos 7 eixos temáticos de
QVT, quais sejam:
•
•
•
•
•

reconhecimento Proﬁssional e Retenção de talentos;
organização do Trabalho e Práticas de Gestão;
condições de Trabalho;
uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no MPF;
comunicação Organizacional no MPF;
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• prevenção do Assédio Moral no Trabalho; e
• promoção da Saúde.

Vale ressaltar que, para a validação metodológica do trabalho como um todo, utilizou-se a
metodologia acadêmica do Prof. Mário César Ferreira, professor e pesquisador da UNB, psicólogo do
trabalho, doutor em ergonomia pela École Pratique des Hautes Études (EPHE, França), e com pósdoutorado na Université Paris Sorbonne (França) em Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de
Vida no Trabalho.
Como parte da etapa de implementação da Política de QVT, estão sendo feitas as Oficinas Mais QVT
em todas as PRs e em algumas PRMs. Nelas, um novo momento de escuta das pessoas é proporcionado,
tendo todos a oportunidade de se manifestarem, seja antes da oficina, por meio de consulta pública
local ou durante a realização da oficina. O objetivo dessa nova escuta é conhecer as principais fontes
de mal-estar locais e, dessa forma, levantar elementos para avaliar a realidade local daquele ambiente
de trabalho. A partir dessa identificação são construídas ações locais e elaborado um Acordo de
Resultados, cujo objetivo é atuar diretamente na solução ou mitigação desses pontos de incômodo
para as pessoas, de forma alinhada aos 7 eixos temáticos instituídos pela Política de QVT.
PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS PESSOAS PARA O PLENO EXERCÍCIO FUNCIONAL

O MPF também teve como objetivo proporcionar, oportunizar e fomentar a saúde das pessoas
e um ambiente de trabalho adequado. Buscou-se a promoção das condições necessárias para que
todos os profissionais do MPF possam exercer suas atividades e responsabilidades em pleno gozo de
saúde, entendida em sentido amplo, reduzindo a necessidade de afastamentos por motivo de saúde.
Para tanto, diversas iniciativas foram priorizadas como o planejamento e a organização do Programa
de Saúde do Trabalhador, com as seguintes ações interdependentes: 1. Realização do Exame Periódico
de Saúde; 2. Realização de campanhas de promoção de saúde e prevenção de doenças; 3. Assistência
direta nas unidades com serviços de saúde; 4. Acompanhamento pela equipe multiprofissional de
servidores com deficiência, e 5. Realização do projeto Saúde em Rede.
Nessa linha, o processo de oferecimento de Exame Periódico de Saúde foi redesenhado. Como
resultado, empresas foram contratadas para prestação do EPS a todo o MPF. Em 2018, mais de 220
municípios já estão sendo atendidos pelo EPS e a expectativa é que, até o final do ano, 100% dos
municípios onde existem Procuradorias da República sejam atendidos.
Além disso, a partir da Política Nacional de Saúde Mental, estabeleceu-se, de modo compartilhado
e participativo, protocolos de intervenção para a área psicossocial a serem utilizados como referência
para os ramos do MPU.
Foi definido todo o processo de acompanhamento de pessoas com deficiência no MPF, incluindo
a fase de feedback dos servidores que passaram por equipe multiprofissional com demanda de
adaptação em relação ao trabalho, bem como o acompanhamento de servidores com deficiência que
concluíram o estágio probatório. Foram publicadas duas portarias (uma do MPF e outra do CNMP)
no referido período para acompanhamento dos servidores com deficiência. Todos os nove servidores
foram assistidos por equipe multiprofissional.
Outro destaque na área da Saúde, foi a implementação de rotina de gestão do absenteísmo,
que visa a monitorar a situação e conhecer as causas dos afastamentos do trabalho de membros e
servidores do MPF, de modo que possam ser planejadas ações para a melhoria da saúde das pessoas,
e consequente redução dos períodos de afastamento.
REABERTURA DO CONCURSO PARA PROCURADORES DA REPÚBLICA

Desde o início de sua gestão, a PGR tem se esforçado perante a Justiça Federal para retomada do
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29º Concurso Público para provimento de cargos de procurador da República. O processo de seleção
estava suspenso desde março de 2017 por determinação do Tribunal Regional Federal (TRF) para que
fosse incluída a reserva de vagas para candidatos negros.
Em junho de 2018, o edital de seleção foi modificado para atender ao Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), firmado entre o MPF e o TRF em maio deste ano. O Conselho Superior do MPF (CSMPF)
aprovou as novas regras do concurso e os candidatos negros concorreram a todas as vagas oferecidas
somente utilizando-se das vagas reservadas quando, tendo sido aprovados, a sua classificação for
insuficiente para habilitá-los à nomeação no quadro geral de candidatos.
A partir dessas mudanças no edital, foi criada uma comissão para verificar a veracidade da
autodeclaração de cor preta ou parda dos candidatos aprovados na primeira fase do 29º concurso
público de procurador da República.
As provas objetivas foram feitas no dia 26 de junho e as provas subjetivas em 23 de agosto. Já
as provas orais estão marcadas para novembro. De acordo com calendário do concurso, a posse dos
novos membros está marcada para 26 de dezembro.
CONCURSO PARA SERVIDORES DO MPU

Para assegurar a reposição sem impacto de servidores do MPU e formação de cadastro reserva, a
Administração firmou contrato, em agosto de 2018, com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação
e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para realização do 10º Concurso.
O Edital Nº 1 MPU, que regulamenta o certame, ofereceu 47 vagas para os cargos de Analista do
MPU/Direito e Técnico do MPU/Administração. As provas estão marcadas para 21 de outubro e as
posses, como no caso dos membros, estão previstas para dezembro.
AJUDA DE CUSTO

Um estudo foi realizado para revisão da regra de concessão de ajuda de custo a membros e
servidores do Ministério Público da União, em observância às limitações financeiras impostas pela
Emenda Constitucional nº 95/2016 e ao princípio da economicidade, do qual resultou:
• a alteração da Portaria PGR/MPU nº 921, de 18 de dezembro de 2013, para que o valor correspondente
à ajuda de custo passasse a ser fixo – um subsídio de procurador da República – e não mais variável
conforme o número de dependentes como era antes; e
• a alteração da Portaria PGR/MPU nº 49, de 31 de maio de 2016, que dispõe sobre a concessão de ajuda
de custo e transporte aos servidores do MPU, para que o valor da ajuda de custo passasse a ser fixo – um
mês de remuneração.

Outra importante alteração nas mencionadas portarias foi a forma de pagamento da indenização por
despesas com transporte de mobiliário e bagagem, que passou a ser de acordo com a documentação
comprobatória da despesa, limitado ao percentual estabelecido na tabela anexa às Portarias PGR/MPU
nº 921/2013 e nº 49/2016.
No exercício de 2018, até o presente momento, houve uma economia de recursos de R$ 141.902,96,
frente a uma autorização de R$ 390.008,75. A economia representa um total de 36% do valor autorizado
para pagamento até o momento. Para 2018, há a expectativa de execução de R$ 5.987.690,00 (cinco
milhões, novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa reais).

ENTENDIMENTOS JURÍDICOS
Com a nova gestão administrativa do MPF, iniciada em setembro de 2017, houve a alteração de alguns
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entendimentos jurídicos relacionados à atuação administrativa na Instituição, além da implementação
de novas ferramentas com vistas a otimizar a publicidade desses, destacando-se, para o presente, os
seguintes:
NOMEAÇÃO DE CANDIDATA EM GOZO DE LICENÇA À GESTANTE

Anteriormente, a posse de servidora que estivesse em gozo de licença-maternidade era postergada para
o ﬁm do benefício, sendo imperativo o gozo no órgão de origem. Com a nova gestão, o direito à posse poderá
ocorrer observando-se tanto o prazo especial previsto no § 2º do art. 13 da Lei nº 8.112/1990 (prazo máximo
de trinta dias após o término do período de licença) quanto o prazo geral estabelecido pelo § 1º do art. 13 da
mesma lei (prazo máximo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento), sem prejuízo, nesta
última hipótese, da continuidade do usufruto do período restante da licença (Parecer nº 175/2018).
AUXÍLIO-RECLUSÃO

Restringia-se o pagamento do auxílio-reclusão apenas aos dependentes do segurado de baixa renda.
A Administração entendeu que a sistemática do art. 229 da Lei nº 8.112/1990 teria sido tacitamente
revogada, passando o benefício a ter como requisito a necessidade dos dependentes, consubstanciada
na expressão baixa renda. Dessa forma, o valor do auxílio-reclusão era o estabelecido para o Regime
Geral de Previdência Social, Portaria nº 15 do Ministério da Fazenda, de 16 de janeiro de 2018, no valor
de R$ 1.319,18.
Alteração do entendimento administrativo para determinar a aplicabilidade da sistemática de
pagamento do auxílio-reclusão estabelecida pela Lei nº 8.112/1990 ou seja, dois terços da remuneração,
quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade
competente, enquanto perdurar a prisão; ou metade da remuneração, durante o afastamento, em
virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo . Revisão
de ofício das concessões que se encontram vigentes a partir da decisão (Parecer nº 128/2018).
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (SEDESTMIDH /GDF)

Acordo proposto pela Secretaria de Administração e voltado à reserva de vagas de trabalho a mulheres
em situação de vulnerabilidade socioeconômica nas contratações feitas pela PGR, por intermédio do
estabelecimento de cotas em editais de licitação (Pareceres nº 197 e nº 443/2018).
POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO BERÇÁRIO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DE FILHO DE SERVIDOR

Inovação proposta pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde na nova regulamentação do
Programa de Assistência à Mãe Nutriz - Instrução de Serviço SG/MPF nº 1, de 26/7/2018, que possibilitou
a admissão no berçário de ﬁlho de servidor em exercício na Procuradoria-Geral da República, quando da
ocorrência de vagas remanescentes, após atendimento prioritário das servidoras mães. Referida medida se
mostra “salutar para o desenvolvimento da criança que, por um período maior, terá contato com um de seus
genitores” (Parecer nº 350/2018).
PUBLICAÇÃO DO BOLETIM DE EMENTAS DE PARECERES JURÍDICOS DA CONJUR

A implementação da rotina de publicação dos entendimentos jurídicos visa aproximar a Conjur dos assessores
jurídicos das Unidades, servindo de instrumento de consulta auxiliar, com o intuito de colaboração, além de reduzir
demandas.
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MODERNIZAÇÃO DOS GABINETES

D

esde setembro, os trabalhos têm se intensificado para execução do Projeto de Modernização dos
Gabinetes. O propósito é finalizar a terceira onda de modernização do MPF, dando efetividade ao
Planejamento Estratégico Institucional 2011-2020.
Conduzido pela Secretaria de Modernização e Gestão Estratégica (SGE), o projeto iniciou-se
em janeiro de 2015. Estruturado em dez fases, o projeto visa à modernização da área finalística da
Instituição com foco em temas determinantes para o avanço do MPF. Mapeamento e manualização de
fluxos e rotinas de trabalho de gabinetes, modelo de informações gerenciais, suporte pericial, práticas
de gestão do conhecimento, modelos de organização do trabalho e sistemática para captação de
resultados dos membros foram temas abordados nas fases anteriores do projeto.
Na atual gestão, o projeto foi reavaliado, o que resultou, em abril de 2018, na publicação pela
Secretaria-Geral, do primeiro edital de Certificação de Conformidade dos Processos de Trabalho dos
Ofícios no âmbito do MPF (Edital SG nº 62/2018). Por meio desse processo, de adesão voluntária pelos
membros titulares dos Ofícios, está sendo possível capacitar servidores e acompanhar a execução do
trabalho no Ofício por determinado período, com o intuito de alinhar rotinas e promover a melhor
forma de execução do trabalho administrativo relacionado aos processos judiciais e procedimentos
extrajudiciais nos Ofícios do MPF.
Além disso, foi elaborado novo plano de comunicação voltado à certificação dos Ofícios,
compreendendo todo o seu período até julho de 2019. De agosto de 2017 a julho de 2018, a SGE
visitou 22 unidades interessadas no aperfeiçoamento de sua gestão, quando foram feitos workshops
temáticos, mesas-redondas e reuniões sobre o tema.
Em abril de 2018, foram publicados Manuais de Fluxos do Processo Judicial e do Procedimento
Extrajudicial. Esses produtos decorreram do levantamento e da identificação de aperfeiçoamento das
rotinas em mapeamento de processos com membros e servidores da Procuradoria da República no
Município de Tabatinga (AM) e da Procuradoria da República de Barra do Garças, em Mato Grosso.
Os desenhos foram levados à análise das Coordenadorias Jurídicas e de Documentação (Cojuds) das
Procuradorias da República e das Procuradorias Regionais da República, da Secretaria Jurídica e de
Documentação (Sejud) e da Corregedoria do MPF, bem como analisados por membros e servidores de
todo o país por meio de consulta pública.
A certificação de Ofícios envolve também a promoção da gestão do conhecimento. No período de
junho a setembro de 2018, equipes de certificação das unidades estão sendo capacitadas em uma
perspectiva dinâmica e inovadora, com vistas ao atendimento personalizado aos atuantes da atividade
finalística, de forma a promover o alinhamento e a padronização da execução de tarefas relacionadas
aos fluxos de trabalho em processos e procedimentos nos Ofícios do MPF. O fomento ao uso do suporte
pericial no MPF é objeto do treinamento feito pelas equipes de certificação, de modo a incentivar o uso
pelos Ofícios.
Em relação aos Modelos de Organização do Trabalho previstos no projeto, houve o acompanhamento
dos modelos de Serviço para tratativa de Alto Volume Recorrente (PR/GO) e do Núcleo Volante (PR/
AM) em 2017. Tratativas estão sendo realizadas para implantação de alguns modelos nas Procuradorias
da República do Rio de Janeiro, Ceará e Rio Grande do Sul.
Em 2018, a SGE promoveu um aperfeiçoamento de visão sistêmica aos Modelos de Informações
Gerenciais, que ocorreu pela promoção da comunicação entre secretarias nacionais, de usuários da
atividade finalística nos estados com as secretarias nacionais, e com a disseminação do conhecimento
no processo de Certificação dos Ofícios.
A sistemática para captação dos resultados dos membros também foi aperfeiçoada por meio de
ferramenta desenvolvida pela Corregedoria do MPF. Atualmente, o relatório intercorrecional possibilita
acompanhamento contínuo pelo membro dos processos e procedimentos a ele relacionados.
Histórico - A Modernização do Ministério Público Federal (MPF) tem como objetivo tornar a
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instituição uma estrutura integrada e organizada, de modo a aprimorar e adequar a gestão de pessoas,
de materiais e de recursos orçamentários e financeiros às necessidades da atividade institucional,
visando à melhoria dos serviços prestados à sociedade brasileira.
Construído de forma coletiva, com a participação de membros e servidores, o Projeto de
Modernização da Gestão Administrativa (PMGA) teve como principais produtos o 1º Planejamento
Estratégico Institucional 2011/2020 do Ministério Público Federal (PEI–MPF 2011/2020) e a criação de
novo modelo de gestão participativa: o Sistema Integrado de Gestão Estratégica e Governança (Sige).
O PEI-MPF representa-se por meio de marcos históricos, usualmente designados “ondas da
modernização”. São três as ondas de modernização:
1ª onda – Planejamento Estratégico Institucional (2010): diagnóstico da situação do MPF; construção
do Planejamento Estratégico Institucional; criação do sistema integrado de gestão estratégica e
governança (Sige); regulamentação da gestão por projetos no MPF; e criação do Escritório de Projetos
do MPF.
2ª onda – Desdobramento do Planejamento Estratégico Institucional (2011-2014): planejamentos
temáticos das Câmaras de Coordenação e Revisão e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão;
planos de ação da Função Eleitoral e da Corregedoria; painéis de contribuição de Secretarias Nacionais
e de vinculadas ao PGR, de PRs e PRRs; Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Plano Diretor
de Tecnologia da Informação; e criação do Escritório de Processos do MPF.
3ª onda – Projeto de modernização dos gabinetes (2015-2020): estruturação das unidades de gestão
estratégica; modernização de métodos de trabalho e aprimoramento de serviços disponibilizados aos
gabinetes de membros; ampliação do uso da gestão de projetos do MPF e da gestão de processos do
MPF; e fortalecimento da gestão e monitoramento da imagem do MPF.
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Com o intuito de fomentar o alinhamento entre as várias esferas de atuação do MPF, foi publicado, em
março de 2018, o Edital SG/MPF nº 45, o qual estabeleceu a avaliação técnica que certiﬁca o desempenho
dos Painéis de Contribuição das Procuradorias da República (PRs) e Procuradorias Regionais da República
(PRRs) do Ministério Público Federal (MPF).
O Edital tem o objetivo de fomentar o alinhamento das Procuradorias da República (PRs), Procuradorias
Regionais da República (PRRs) e Procuradorias da República nos Municípios (PRMs) às políticas e diretrizes
nacionais do MPF e de incentivar o alcance das iniciativas e das metas de desempenho estabelecidas no
Painel de Contribuição em consonância com as diretrizes do Planejamento Estratégico do MPF. Busca-se,
assim, a excelência da gestão, priorizando o emprego de esforços em prol da transparência, da celeridade
e da efetividade das rotinas do MPF.
INDICADORES FINALÍSTICOS

Os percentuais de favorabilidade das ações judiciais, das ações de improbidade, das ações criminais, das
ações cíveis/tutela e das eleições têm registrado crescente aumento.

FAVORABILIDADE DAS AÇÕES CRIMINAIS
SÉRIE HISTÓRICA
2016
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META

76,67%

2017

77,52%

Até Junho de 2018

79,84%

75% AO ANO
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FAVORABILIDADE DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE
SÉRIE HISTÓRICA
2016

META

74,26%

2017

73,26%

Até Junho de 2018

75,82%

75% AO ANO

Considera apenas as classes de Ação Civil de Improbidade
Administrativa e Ação de Improbidade Administrativa, códigos 64 e
1670, respectivamente.

FAVORABILIDADE DAS AÇÕES CRIMINAIS
SÉRIE HISTÓRICA
2016

77,53%

2017

78,16%

Até Junho de 2018

78,9%

META

75% AO ANO

FAVORABILIDADE DAS AÇÕES CÍVEIS/TUTELA
SÉRIE HISTÓRICA
2016

META

72,56%

2017

77,64%

Até Junho de 2018

84,5%

75% AO ANO

FAVORABILIDADE DAS AÇÕES ELEITORIAIS
SÉRIE HISTÓRICA
2016

85,89%

2017

86,24%

Até Junho de 2018

87,5%

META

75% AO ANO

Vale registrar o baixo percentual dos indicadores “Rotatividade de membros” e “Rotatividade de servidores”,
que medem a atratividade das carreiras do MPF, aferindo o percentual de desligamento. Para o cálculo,
contabiliza-se o valor do mês de referência e dos 11 meses anteriores e desconsidera-se a taxa de desligamento
natural por aposentadoria e sinistro. O propósito dos indicadores é fornecer insumos para fomentar a execução
de ações que visem à redução do percentual de desligamento de membros e de servidores. Nesse sentido, a
polaridade dos indicadores é negativa, ou seja, quanto menor o resultado, melhor.
Em junho de 2018, a rotatividade de membros foi de 0,9%, dentro da meta de manter o índice abaixo
de 1%. No mesmo período, a rotatividade de servidores foi de 0,32%, também dentro da meta de manter o
índice abaixo de 5%.
ROTATIVIDADE DE MEMBROS (EVASÃO)
SÉRIE HISTÓRICA
2016

0,18%

2017

0,0%

Até Junho de 2018

0,9%

META
MANTER ABAIXO DE
1% AO ANO
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ROTATIVIDADE DE SERVIDORES (EVASÃO)
SÉRIE HISTÓRICA
2016

1,56%

2017

0,16%

Até Junho de 2018

0,32%

META
MANTER ABAIXO DE
5% AO ANO

GESTÃO DE PROJETOS NA INSTITUIÇÃO

O MPF tem priorizado a projetização de suas ações, o que ﬁca evidente ao se observar o aumento da
quantidade de projetos ativos a cada ano. Em 2017 foram aprovados 8 novos projetos. De janeiro a julho de 2018
foram aprovados 47 projetos, dentre os quais 29 administrativos e 18 ﬁnalísticos. Esse modelo de atuação tem
disseminado a cultura de planejamento e gestão voltada para resultados efetivos para a sociedade.
O considerável aumento do número de projetos deveu-se, em parte, pelo advento do 1º Edital de Priorização
de Projetos, publicado em março de 2018, o qual estabelece as regras do processo de avaliação e priorização de
propostas de novos projetos e de solicitações de mudança no âmbito do MPF.
Além de otimizar a gestão de projetos, o edital trouxe como principal inovação a aplicação de critérios objetivos
para classiﬁcação das propostas, visando à melhor utilização de recursos materiais e humanos, mormente no
atual contexto orçamentário restritivo vivenciado pela Instituição. Com etapas, prazos e regras de transparência,
o Edital permite o acompanhamento mais efetivo dos projetos e de seus resultados.
Em 2018, houve a recomposição do Subcomitê de Projetos Finalísticos (SPF), que analisa os projetos ﬁnalísticos
com o objetivo de assegurar que o propósito e o escopo das ações estejam adequados ao que a instituição preconiza
e a sociedade necessita, e do Subcomitê Consultivo de Projetos (SCP), que veriﬁca e assegura a disponibilidade de
recursos humanos e ﬁnanceiros para os projetos.
Como consequência do cenário de restrição orçamentária, o montante destinado ao pagamento de gratiﬁcação
de projetos foi reduzido de R$ 4,5 milhões em 2017 para 1,2 milhão em 2018. Após priorização, 36 projetos foram
classiﬁcados para percepção de gratiﬁcação de projetos para o ano de 2018.
PORTFÓLIO DE PROJETOS

Os projetos iniciados, executados ou encerrados, durante o período de setembro de 2017 a julho de 2018,
totalizam 102. Destes, 42 ﬁnalísticos e 60 administrativos. Da elaboração dos projetos - ﬁnalísticos e administrativos
-, reportados acima, participaram, na condição de gerentes, gerentes substitutos e equipes técnicas, 96 membros
e 1.142 servidores.
Assim, os projetos, ﬁnalísticos e administrativos, reportados no presente tópico, contribuem, de modo
signiﬁcativo, para o efetivo cumprimento da missão institucional do MPF, produzindo resultados expressivos em
benefício da sociedade.
MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICAÇÕES ISO 9001:2015

No segundo semestre de 2017, o MPF atuou no mapeamento e na melhoria de processos de trabalho
da área-meio, com as Secretarias Nacionais ligadas à Secretaria-Geral, e da área ﬁnalística. Também foram
empregados esforços na revisão dos mapeamentos feitos pelas unidades, Procuradorias da República
(PRs) e Procuradorias Regionais da República (PRRs). No total, foram publicados 67 manuais de processos
de trabalho, em conjunto com áreas ligadas tanto à área-meio quanto à área-ﬁm e com os escritórios de
processos locais, nas PRs e PRRs.
Além disso, muito se tem investido na melhoria contínua e na gestão da qualidade dos processos do
MPF. Desde 2015, o MPF tem investido na certiﬁcação de processos nos padrões da norma ISO 9001.
A certiﬁcação concretiza a conﬁabilidade da Instituição perante a sociedade e induz à manutenção do
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compromisso dos gestores com os princípios da qualidade na condução de suas áreas, além de fomentar
a busca pela excelência nos serviços prestados, alinhando-se, assim, aos direcionamentos estratégicos
do MPF. Busca-se, assim, melhoria contínua dos processos de trabalho, de forma a permitir que o MPF
forneça serviços que atendam à sociedade com eﬁciência e eﬁcácia. Certiﬁcar os processos de trabalho é o
caminho percorrido para a proﬁssionalização da gestão e decorre da prática de gerenciamento das rotinas
de trabalho das diversas áreas da Instituição.
Em 2017, foram certiﬁcados um processo da Secretaria de Administração, “Realizar pregão eletrônicofase externa da licitação”; dois processos da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, “Gestão de eventos e
Gestão documental”; dois processos do Gabinete da Procuradora-Geral da República (PGR), “Distribuição
judicial e Processamento extrajudicial” e um processo da Procuradoria da República no estado da Bahia,
“Prestar atendimento ao cidadão”.
Em 2018, foram certiﬁcados um processo da Ouvidoria do MPF, “Tramitação de manifestações”; um da 4ª
Câmara de Coordenação e Revisão, “Realizar ações coordenadas’; um da Procuradoria da República no Rio de
Janeiro, “Prestar atendimento ao cidadão” e novamente os dois processos do Gabinete da PGR, “Distribuição
judicial e Processamento extrajudicial”. A certiﬁcação trouxe ao Gabinete da PGR celeridade na tramitação
de documentos e procedimentos extrajudiciais, alcançando 99,94% dos expedientes tramitados em até de
48 horas, no primeiro semestre de 2018, além de aumentar a transparência, a segurança, a qualidade nos
processos de trabalho e a conﬁabilidade institucional.
Vale ainda ressaltar que, em continuidade às ações de modernização da gestão e com vistas à promoção
da excelência na prestação dos serviços, vêm sendo implementadas ações de melhoria de processos em
diversas outras unidades. No ano de 2018, além da manutenção dos Sistemas de Gestão da Qualidade das
áreas certiﬁcadas pela ISO, e da prestação de apoio aos escritórios locais nas unidades, o Escritório de
Processos vem trabalhando no mapeamento dos processos de trâmite de expedientes nas Secretarias e
Assessorias vinculadas ao Gabinete da PGR. O objetivo é identiﬁcar gargalos e oportunidades de melhoria
para conferir eﬁciência aos processos de trabalho da unidade.
RESULTADOS DA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL DO MPF

Institucionalizado em 2011, com caráter consultivo, o Sistema Integrado de Gestão Estratégica e
Governança (Sige) é responsável pela organização e alinhamento estratégico do Ministério Público Federal,
por meio do Comitê de Gestão Estratégica (CGE) e de subcomitês temáticos.
Esse modelo de governança e gestão participativa, no qual as tomadas de decisão ocorrem de maneira
colegiada, possibilita avaliações e monitoramento do cumprimento da estratégia.
Ele representa um modelo de gestão que visa ao alinhamento das ações institucionais com o
Planejamento Estratégico Institucional (PEI), auxiliando a procuradora-geral da República na tomada de
decisão. O Sige é composto pelos seguintes colegiados: Comitê de Gestão Estratégia; Subcomitê de Gestão
Administrativa (SGA); Subcomitê Consultivo de Projetos (SCP); Subcomitê de Comunicação Social (Sicom);
Subcomitê Gestor de Tabelas (SGT); Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação (Seti); Subcomitê
de Projetos Finalísticos (SPF); Subcomitê Estratégico de Gestão de Pessoas (SEGP) e Subcomitê Estratégico
de Segurança Institucional (SES).
Para dar andamento às diversas atividades e projetos de aperfeiçoamento ligados à governança do MPF,
aumentou-se o número de reuniões realizadas na atual gestão.
Entre setembro de 2017 e agosto de 2018, ocorreram 27 reuniões, conforme apresentados na tabela abaixo.
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SUBCOMITÊS

Número de reuniões feitas
SET/2017

AGO/2018

Comitê de Gestão Estratégica (CGE)

0

0

Subcomitê de Gestão Administrativa (SGA)

2

2

Subcomitê Consultivo de Projetos (SCP)

0

4

Subcomitê de Comunicação Social (Sicom)

1

2

Subcomitê Gestor de Tabelas (SGT)

1

2

Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação (Seti)

0

2

Subcomitê de Projetos Finalísticos (SPF)

0

4

Subcomitê Estratégico de Gestão de Pessoas (SEGP)

0

4

Subcomitê Estratégico de Segurança Institucional (SES)

0

3

TOTAL

4

23

SISTEMA ELETRÔNICO DE GOVERNANÇA E GESTÃO ESTRATÉGICA

O Sistema Eletrônico de Governança e Gestão Estratégica (SiGOV) foi desenvolvido com objetivo
de integrar, gerenciar e disseminar as informações referentes a projetos, desempenho institucional,
processos de trabalho e governança. Desde 2015, ano de lançamento dessa ferramenta de
acompanhamento da Gestão Estratégica do MPF, o sistema tem sido aprimorado com a disponibilização
de novos módulos e funcionalidades.
No primeiro semestre de 2018, foram disponibilizadas aos usuários diversas melhorias no sistema,
promovendo maior transparência às ações estratégicas em curso no órgão.
O sistema, que antes possuía dois módulos (Projetos e Desempenho), passou a contar com dois
novos módulos: Governança e Processos de Trabalho. Ainda em março deste ano, com a implantação
do Apex 5 no MPF, foi possível migrar o sistema para uma nova interface, que possui um visual mais
moderno, além de tornar o sistema responsivo para aparelhos móveis, como tablets e smartphones.
Em junho, por sua vez, o sistema foi atualizado com acréscimo de novas funcionalidades, além de
atender à identidade visual da gestão estratégica.
Relacionam-se a seguir os recentes aprimoramentos do SiGOV:
O módulo de Projetos passou por grande modernização. O fluxo de trabalho do projeto passou a ser
controlado pelo sistema, em consequência às ações que são elaboradas pelos gerentes autorizados
em cada projeto e pelo Escritório de Projetos. Outra grande novidade é a geração automática dos
formulários de Proposta de Projeto, Plano de Projeto, Solicitação de Mudança e Termo de Encerramento.
O módulo de Desempenho também foi modernizado, possibilitando a vinculação de projetos ao
painel de contribuição. Dessa forma, torna-se possível acompanhar a estratégia das unidades também
por meio de projetos, avaliando seus percentuais de execução.
No módulo de Governança, é possível cadastrar grupos colegiados existentes no MPF, como
Comitês do Sistema Integrado de Gestão Estratégica (Sige), comissões, forças-tarefa e qualquer
organização de trabalho em forma de grupo. Esses grupos, por sua vez, são organizados em
Sistemas de Colegiado e, para cada colegiado, é possível controlar a composição de integrantes
(atual e antigas), os atos normativos relacionados, além dos dados de suas reuniões. No cadastro da
reunião, permite-se a inclusão de dados de participantes, pauta, encaminhamentos e existe também
um fórum de manifestação, em que é possível que cada participante se manifeste favorável, não
favorável, favorável com ressalvas ou sugerindo outras medidas em reuniões futuras. Também é
possível emitir relatórios automaticamente, em formato PDF, a exemplo do Edital de Convocação da
Reunião e a Ata da Reunião.
Por fim, o módulo de Processo de Trabalho proporciona meios para o gerenciamento do catálogo de
processos de trabalho do MPF, relacionados a macroprocessos e outros temas.
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SEGURANÇA INSTITUCIONAL

No ano de 2017, tendo em vista o alinhamento da gestão tática à gestão estratégica do Ministério Público Federal,
especiﬁcamente para atender ao Objetivo Estratégico da Segurança –“Fortalecer a Segurança Institucional”, a
Secretaria de Segurança Institucional empenhou esforços na construção de duas ferramentas de gestão capazes
de comunicar os serviços e os processos de trabalho pertinentes à Segurança: Catálogo de Serviços e Manual de
Normas e Procedimentos e promoveu a implantação do Subcomitê Estratégico de Segurança (SES).
Por meio do Catálogo de Serviços da Segurança, a Ssin possibilita o conhecimento dos serviços de segurança
disponíveis, orienta quem pode solicitá-las, a forma de solicitação, a área responsável pela execução dos serviços,
as normas relacionadas e o prazo para o serviço ser executado.
Em novembro de 2017, a Ssin lançou os manuais dos processos de trabalho cujos temas são: “Ações de
Segurança” e “Gestão de Transporte de membros e servidores”, em julho de 2018, o Manual de “Operações de
Segurança e acrescentou novos processos aos manuais já publicados.
O Subcomitê Estratégico de Segurança Institucional (SES) foi estabelecido pela Portaria nº 615, de 18 de julho
de 2017. Trata-se de órgão colegiado de governança e gestão estratégica da segurança, competindo-lhe propor
políticas, diretrizes, planos, ações e produtos afetos à segurança institucional, entre outras atribuições.
Nesse último ano, o SES tem trabalhado na revisão da Política e do Plano de Segurança Institucional e também
em assuntos relacionados à sua área de atuação, tais como:
•
•
•
•
•
•

portaria Nacional de Controle de Acesso;
descentralização das operações de segurança;
sigilo no sistema Único;
modelos de identiﬁcação para membros do Ministério Público Federal;
novas tecnologias na segurança orgânica; e
regulamentação de diligências externas.

O MPF investiu ainda na criação do Grupo de Operações que tem como intuito a capacitação dos agentes de
segurança em âmbito nacional para pronta atuação independente da participação de servidores advindos de
outras unidades. Além disso, tem buscado aumentar a capacidade de atuação da SSIN em âmbito local e nacional,
visando economia de recursos orçamentários, e à redução do tempo de resposta de ações de segurança. Deve-se
considerar ainda que tal capacitação foi além de aspectos de formação operacional, englobando também fatores
que irão inﬂuenciar na melhoria do desempenho dos agentes de segurança em suas atividades diárias.
Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, foram capacitados 181 agentes. Em curso de nivelamento
promovido pelo MPF, 65 agentes foram treinados.
Está em andamento também a etapa 2 do Projeto Fortalecimento Nacional da Segurança do MPF, cujo objetivo
é promover a responsabilidade compartilhada em relação à implementação do Plano de Segurança Orgânica
(PSO) e a realização de Assessoria Técnica de Segurança (ATS), estabelecendo-se estratégias que possibilitam
a implementação de PSO e a realização de ATS de forma eﬁcaz, com vistas à construção de uma cultura de
segurança que busque a conscientização de membros e servidores, bem como uma atuação preventiva e proativa
de agentes de segurança, buscando-se a antecipação de ameaças e mitigação de riscos.

3£JLQDGH
3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH
92
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

665

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

•••••

3£JLQDGH

3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

93

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

666

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

3£JLQDGH

3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

667

LINHA
TEMPO
SERVIÇOS
AODO
CIDADÃO

3£JLQDGH

3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

668

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

SERVIÇOS AO CIDADÃO

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Uma das diretrizes da procuradora-geral da República é investir em tecnologia para a melhoria do
atendimento ao cidadão, tendo em vista o aumento no número de atendimentos. No 1º semestre de 2018,
houve um aumento de 44% no número de demandas recebidas na Sala de Atendimento ao Cidadão, quando
comparado com o 2º semestre de 2017. Ressalta-se o percentual de demandas respondidas, no primeiro
semestre, de 99,66%. Entre os assuntos mais demandados estão: direito à informação; direito eleitoral;
garantias constitucionais; atos administrativos; direito penal; improbidade administrativa.
Entre os investimentos em tecnologia, está a implementação, em março de 2018, da Guia de Serviços que compila todos os seus serviços on-line no Portal do MPF. O propósito foi facilitar o acesso dos cidadãos,
advogados, empresas, instituições públicas aos serviços oferecidos pela instituição. Com a ferramenta, o
usuário é encaminhado, ao selecionar o serviço, para o sistema adequado de atendimento, já que o MPF
possui diversos canais de entrada.
No Guia, está disponível a seguinte lista de serviços:
• fazer uma representação/denúncia inicial;
• entrar com um recurso em procedimento do MPF;
• fazer representação ou reclamação contra membros, órgãos e serviços auxiliares do MPF;
• responder a um ofício do MPF;
• assinar um documento em conjunto com MPF;
• enviar documentos;
• fazer críticas, sugestões ou elogios acerca da qualidade dos serviços desempenhados pelo MPF;
• fazer representação ou reclamação contra membros, órgãos e serviços auxiliares do MPF.

Outras duas novas ferramentas foram implementas com o propósito de aprimorar os serviços
oferecidos pelo MPF. Um canal foi criado permitindo o peticionamento eletrônico em procedimentos
que já tramitam em qualquer de suas unidades, de forma rápida e segura. Nesse sentido, cidadãos ou
advogados que queiram peticionar, responder ofícios ou entrar com recurso em um procedimento do
MPF podem se valer dessa funcionalidade. O MPF passou a oferecer ainda canal para protocolo eletrônico,
documentos e processos destinados a qualquer unidade do MPF, sem necessidade de deslocamentos,
sem ﬁlas, nem gastos com cópias. Essa ferramenta é de uso exclusiva de Pessoas Jurídicas.
Em agosto, foi disponibilizada a Certidão Negativa Eletrônica. Qualquer cidadão pode obter informações
sobre os procedimentos extrajudiciais em trâmite no MPF, desde que não sigilosos, registrados no Sistema
Único contra sua pessoa ou contra quem represente. A obtenção da certidão é gratuita, pela internet,
bastando acessar o link http://aplicativos.pgr.mpf.mp.br/ouvidoria/app/cidadao/certidao e, em seguida,
inserir o CPF ou CNPJ desejado. Além disso, estão sendo feitos investimentos no Sistema Cidadão para
melhoria do atendimento, facilitando o uso tanto do usuário atendente quanto do cidadão.
OUVIDORIA

Pela segunda vez, a Ouvidoria do MPF recebeu o certiﬁcado ISO 9001:2015, norma do Sistema de
Gestão da Qualidade (SGQ), reconhecida internacionalmente. O certiﬁcado, entregue em março de 2017,
atesta as melhorias adotadas nas rotinas de trabalho do órgão que resultaram em economia de tempo nos
procedimentos internos e maior eﬁciência no atendimento aos usuários.
Desde setembro de 2017, a Ouvidoria tem registrado melhorias e avanços na qualidade dos serviços
prestados à população. Além das 7.326 manifestações recebidas, o órgão tem aperfeiçoado suas práticas
para atender de forma mais eﬁciente questões demandadas por cidadãos e pelos integrantes da
Instituição. Do total de demandas recebidas, 1.261 foram tratadas e ﬁnalizadas pela Ouvidoria. O restante
das manifestações (6.053), após análise de conteúdo, foram encaminhadas às Salas de Atendimento ao
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Cidadão, responsáveis por distribuir às unidades do MPF as demandas relacionadas à atividade ﬁnalística da
instituição. A maioria das pessoas que procuram a Ouvidoria avalia como satisfatório com o atendimento e
resultados. Levantamento realizado pelo setor mostra que 65,8% dos cidadãos se declararam satisfeitos ou
totalmente satisfeitos com os serviços prestados.
Entre as prioridades para 2018-2019, estão a adoção de ferramentas modernas de gestão, implantação de
canais acessíveis de comunicação com o público, participação em projetos estratégicos, mais transparência
na atuação e capacitação contínua de servidores.
Vale destacar que a Ouvidoria tem investido em ações educativas. Em parceria com a Secretaria de
Comunicação Social, duas campanhas de sensibilização dos públicos internos e externo sobre combate
ao assédio moral e garantia dos direitos das pessoas com deﬁciência. Durante o mês de maio de 2018,
em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Assédio Moral (2 de maio), ação incluiu a publicação de
matérias nos veículos institucionais internos e externos com orientações sobre como prevenir e denunciar
essa prática nociva. Além disso, participou da elaboração da política de atenção à saúde mental, no âmbito
do MPF.
Também como forma de enfrentar o problema, foi criada em 2017 uma comissão multidisciplinar,
coordenada pela Ouvidoria, responsável por criar uma proposta de política nacional para o combate ao
assédio moral, sexual e à discriminação no MPF. A proposta foi submetida a consulta pública, que contou
com ampla participação do público interno. Após o recebimento de mais de 70 sugestões de melhorias, o
texto foi concluído e enviado para a procuradora-geral da República.
Já em setembro de 2017, mês em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de
Deﬁciência, outra campanha promovida pelo Ouvidoria buscou conscientizar os cidadãos sobre os direitos
desse grupo. Como resultado da ação, chegaram à Ouvidoria demandas por adaptações estruturais internas
em unidades do MPF, para garantir maior acessibilidade nos edifícios da instituição. A ação será desenvolvida
novamente em 2018.
CORREGEDORIA

A nova gestão nomeada pela PGR assumiu com a proposta de aprimorar o caráter educacional da
Corregedoria e ampliar o diálogo com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O principal
lançamento da área foi a Análise Intercorrecional Mensal, que iniciou em 1º de março e estabeleceu uma
rotina de remessa do relatório a todos os membros do MPF.
Desde o início da atual gestão, em setembro de 2017, foram realizadas 28 correições, sendo sete no ano
passado e 21 em 2018. Até o ﬁm do ano, outras sete correições serão realizadas.

•••••
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A

comunicação pública do Ministério Público Federal tem como premissa modernizar sua gestão e dar
transparência a atuação da instituição, sem adiantar posicionamentos ou manifestações. Nos três
primeiros meses da atual gestão, houve uma união de esforços para promover uma reorganização interna de
pessoal e a retomada das atividades do Subcomitê de Comunicação Social (Sicom). Paralelo a essa reestruturação e, sobretudo, vencido esse primeiro período, as atenções e força de trabalho foram empregadas
na implementação e no avanço de projetos estruturais, como o de Sistematização do Atendimento e
Mensuração de Resultados em Comunicação, na realização de media training e no apoio a concepção de
novos projetos, como o Projeto MPF Cidadão – 30 anos, lançado em dezembro de 2017.
Em relação ao orçamento da Secretaria de Comunicação Social, houve profunda adequação das
despesas realizadas na área aos cortes decorrentes da Emenda Constitucional nº 95. Apesar da drástica
redução no orçamento, buscou-se não interromper serviços essenciais, realizando profundos ajustes em
diversos contratos, negociando com prestadores de serviço e redimensionando projetos em curso. Houve
redução de R$ 3.7 milhões para adequação ao referencial monetário disponibilizado.
O atendimento à imprensa é prioridade da secretaria observando sempre o interesse público e as
restrições de publicidade previstas em lei. O intuito é evitar também prejuízos a investigações e o julgamento
antecipado pela opinião pública. No período de janeiro a agosto de 2018, apenas a Secretaria de Comunicação
Social registrou 1.865 atendimentos a jornalistas.
Entre 18 de setembro de 2017 e 10 de setembro de 2018, o Portal do MPF (www.mpf.mp.br) teve 4.405
matérias publicadas no primeiro semestre deste ano, alcançando a marca de 2.611.508 acessos. O portal
consiste em um importante ponto de contato com o cidadão e com a imprensa. Ele integra, em um ambiente
com navegação uniﬁcada, informações de mais de 30 sítios do MPF.
A área de comunicação apostou ainda na entrada do MPF em mais uma plataforma de mídias sociais: o
Instagram. A ferramenta permite contar histórias com textos mais humanizados, utilizando boas imagens, e
tem contado com forte migração de usuários de outras plataformas e com a participação de diversos órgãos
públicos. Foram mais de dez mil seguidores em quatro meses.
Até agosto de 2018, o Ministério Público Federal contava com 480 mil seguidores no Facebook, produzindo
334 posts do MPF, com alcance médio de 535.197 pessoas e um envolvimento total de 27.688.627 (entre
reações, curtidas e compartilhamentos). Já no Twitter, a Procuradoria-Geral da República conta com 307
mil seguidores no seu perﬁl.
Com o intuito de se aproximar ainda mais com a população, a PGR autorizou a realização da campanha
Amazônia Protege – Compromisso com o futuro. Em junho, foram disponibilizados spots e vídeos de 30
segundos para veiculação por meio de parceria em emissoras fechadas e abertas, no intuito de divulgar a
nova metodologia de trabalho do MPF.
O MPF tem trabalhado ainda com a divulgação de tuitaços como o #TodospelaAmazonia. A ação foi
realizada para ativar a campanha Amazonia Protege. O tuitaço resultou em mais de cinco mil tuítes e
emplacou duas hashtags nos trending topics Brasil: #TodospelaAmazônia, em quarto lugar, e Amazônia
Protege, em nono.
Tem promovido ainda a elaboração de diversas publicações. De setembro de 2017 a junho, foram
produzidas 42 publicações entre cartilhas e relatórios. Entre alguns dos produtos produzidos estão: Cartilha
Serra da Canastra; Cartilha Comunidades Tradicionais; Folder Série Manuais de Atuação 4CCR; Folder com
QR Code para todos os manuais de atuação editados pela 4CCR; Livreto Comunidades Plurais.
Com o objetivo de aperfeiçoar a comunicação estão em processo de elaboração ou revisão os seguintes
documentos: Política de Comunicação Social, Manual de Comunicação Social, Manual de Gestão de Contas
Institucionais em Redes Sociais e Manual de Conduta em Redes Sociais.
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C

abe à procuradora-geral da República exercer a presidência do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), ao qual compete, nos termos do art. 130-A, § 2º, I, da Constituição Federal, a
expedição de atos regulamentares visando zelar pela autonomia funcional e administrativa do
Ministério Público.
Durante o período de referência, temas de grande relevância foram analisados pelo Conselho, atento
às necessidades da sociedade, no que tange à atuação uniforme e eficiente do Ministério Público.
Como resultado desse trabalho, foram aprovados e publicados diversos atos normativos, destacandose os listados no quadro a seguir:

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 183

Altera os arts. 1º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 13, 15, 16, 18, 19 e 21 da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, que
dispõe sobre instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público.
RESOLUÇÃO Nº 184

Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Temporária de Aperfeiçoamento e Fomento da
Atuação do Ministério Público na área de defesa do Meio Ambiente e de ﬁscalização das Políticas Públicas
Ambientais, instituída por meio da Resolução CNMP nº 145, de 14 de junho de 2016.
RESOLUÇÃO Nº 185

Dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção.
RESOLUÇÃO Nº 186

Dispõe sobre a criação da Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do
Ministério Público na Área da Saúde.
RESOLUÇÃO Nº 187

Institui o Regimento Interno da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público.

RECOMENDAÇÕES
RECOMENDAÇÃO Nº 63

Dispõe sobre a necessidade de especialização de órgãos do Ministério Público para a atuação nos
conﬂitos coletivos agrários e fundiários.
RECOMENDAÇÃO Nº 64

Dispor sobre a atuação do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios na realização
de visitas em instituições que atendam pessoas com deﬁciência em regime de acolhimento e/ou internação
de longa permanência.
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SÚMULAS

Com o escopo de proporcionar segurança jurídica às suas decisões e agilidade na entrega da prestação
do serviço público, o CNMP também passou a editar enunciados de súmula, os quais contêm entendimento
assentado do órgão colegiado a respeito de matéria reiteradamente decidida, entre as quais sobressaem-se:
SÚMULA Nº 2

Não cabe ao CNMP conceder direito negado judicialmente, com formação de coisa julgada material.
SÚMULA Nº 3

O sigilo, nos processos administrativos, inclusive disciplinares, só é admitido em caráter excepcional,
dada a regra da publicidade, consagrada nos arts. 5º, XXXIII, 37 e 93, IX e X, da Constituição da República.
SÚMULA Nº 8

Veriﬁcada a identidade de objetos e de partes entre ação previamente ajuizada, e posterior procedimento
no CNMP, deve o feito ser arquivado.
SÚMULA Nº 9

A existência de mecanismos de transparência ativa, como o Portal Transparência, não desobriga o
Ministério Público do dever de transparência passiva, devendo prestar as informações que lhe forem solicitadas
diretamente pelo cidadão, indicando, quando for o caso, sua disponibilização em sítio eletrônico da Instituição.

ENUNCIADOS

ENUNCIADO Nº 15

A modiﬁcação de atribuições não se confunde com a remoção por interesse público de que trata o art.
128, § 5º, I, b, da Constituição Federal.
ENUNCIADO Nº 16

A indicação de que trata o art. 1º, inciso II, da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio de 2008, deve recair
sobre o membro do Ministério Público que mais remotamente exerceu a função eleitoral.

PORTARIAS

No exercício da atribuição estabelecida no art. 12, XVII, do RICNMP, a Presidência edita portarias, que
deﬁnem a competência das cheﬁas e dos órgãos internos do Conselho, bem como as matérias relacionadas
à ordem, à disciplina e aos direitos e deveres dos servidores do Conselho.
Com o escopo de observar os princípios basilares da Administração Pública, além de normas sobre a boa
governança no setor público, visando à racionalização de recursos públicos, à transparência e à eﬁciência
dos serviços prestados, convém consignar a edição das seguintes portarias:
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PORTARIA CNMP-PRESI Nº 101/2017

Cria a Secretaria de Relações Institucionais e a Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva no
âmbito da Presidência do CNMP.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 109/2017

Dispõe sobre a elaboração, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, do Plano de Gestão 2018.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 136/2017

Organiza os serviços afetos à Presidência do CNMP, nos termos do art. 12, incisos I, XIII e XVII, do Regimento
Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, conferindo às Secretarias de Relações Institucionais e
de Direitos Humanos e Defesa Coletiva as competências para execução das atribuições correspondentes.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 153/2017

Regulamenta a Política de Segurança Institucional do Conselho Nacional do Ministério Público.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 156/2017

Divulga o calendário de monitoramento da estratégia no âmbito do Conselho Nacional do Ministério
Público para o exercício de 2018.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 157/2017

Divulga o Plano de Gestão do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício de 2018.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 158/2017

Altera o Anexo I da Portaria CNMP-PRESI nº 167, de 29 de dezembro de 2016, que divulga o Plano de Gestão e o
Calendário de Contratações e de Publicações do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício de 2017.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 2/2018

Altera a composição do Comitê Gestor Permanente do Portal da Transparência do Conselho Nacional do
Ministério Público.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 7/2018

Institui Grupo de Trabalho, no âmbito da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial
e Segurança Pública, com o objetivo de promover estudos tendentes a subsidiar a atuação do CNMP, nos limites
de sua competência institucional, quanto ao Projeto de Lei nº 7.223, de 2006, e relacionados às repercussões da
referida proposta na Lei de Execução Penal no que atine às funções ministeriais e ao sistema prisional brasileiro.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 13/2018

Institui, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, o Subcomitê Estratégico de Gestão de
Riscos e Segurança Institucional.
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PORTARIA CNMP-PRESI Nº 25/2018

Dispõe sobre o Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras
providências.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 30/2018

Regulamenta a gestão de projetos de especial interesse da administração e o pagamento da Gratiﬁcação
de Projeto no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 33/2018

Dispõe sobre o uso do nome social pelas pessoas transgênero usuárias dos serviços, pelos
membros, servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados, no âmbito do Conselho Nacional do
Ministério Público.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 44/2018

Estabelece o Código de Ética dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 50/2018

Altera a Portaria CNMP-Presi nº 160, de 29 de julho de 2014, para instituir o Subcomitê Estratégico de
Gestão de Riscos e Segurança Institucional do Conselho Nacional do Ministério Público.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 53/2018

Altera a Portaria CNMP-Presi nº 36, de 26 de fevereiro de 2014, que regulamenta a concessão e o
pagamento de diárias e passagens no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 54/2018

Institui Comitê Gestor para acompanhamento da uniformização da numeração dos procedimentos
administrativos da área-meio nas unidades e nos ramos do Ministério Público e no Conselho Nacional do
Ministério Público.
PORTARIA CNMP-PRESI Nº 64/2018

Institui o Comitê Nacional do Sinalid, órgão deliberativo e consultivo, voltado à realização dos objetivos
do Sistema.
PORTARIA CONJUNTA CNMP/MDH Nº 1, DE 26 DE JUNHO DE 2018

Institui Grupo de Trabalho conjunto entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério
dos Direitos Humanos no tocante à temática tratada pela Comissão da Infância e Juventude e pela
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a finalidade de avaliar a situação do
atendimento socioeducativo no país e as questões orçamentárias referentes ao assunto.
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ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

O CNMP visa expandir o diálogo com instituições essenciais ao Sistema de Justiça, com órgãos responsáveis pela
proteção dos direitos fundamentais e com movimentos sociais de diversas áreas de atuação do Ministério Público.
Nesse sentido, o CNMP, por intermédio da Presidência, tem ﬁrmado acordos de cooperação e termos de
adesão, em um esforço institucional de fortalecer parcerias que possam contribuir com o aprimoramento do
serviço público e disponibilizar ferramentas para a atuação de membros do Ministério Público brasileiro.
ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
ENVOLVIDOS

ASSUNTO

CNMP e AGU

Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) e a Advocacia-Geral da União
para o compartilhamento de dados do Cadastro Nacional de Violência
Doméstica (CNVD).

MP/AC; MP/AL; MP/AP; MP/AM; MP/BA;
MP/CE; MPDFT; MP/MA; MP/MG; MP/MT;
MP/MS; MP/PA; MP/PB; MP/PR; MP/PE;
MP/PI; MP/RS; MP/RO; MP/SC; MP/SP; MP/
SE; MP/TO; MPM; MPT; MPF

Termo de Adesão do Ministério Público Federal ao Acordo de
Cooperação Técnica celebrado entre o Conselho Nacional do Ministério
Público e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para a
criação e expansão do Sistema Nacional de Localização e Identificação
de Desaparecidos - Sinalid.

CNMP e TSE

Instrumento de Colaboração firmado entre o Conselho Nacional do
Ministério Público e o Tribunal Superior Eleitoral para a ampliação
do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos –
Sinalid.

CNMP e TCU

Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Tribunal de
Contas da União e o Conselho Nacional do Ministério Público para
disciplinar o intercâmbio de conhecimentos, informações e bases de
dados entre os participantes.

CNMP e MMA

Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Ministério do
Meio Ambiente, por intermédio do Serviço Florestal Brasileiro, e o
Conselho Nacional do Ministério Público para transferência, acesso,
compartilhamento, processamento e geração de dados e informações
no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), observada a legislação
federal pertinente sobre a matéria, no que couber.

CNMP e TRF 4ª REGIÃO

Acordo de Cooperação Técnica n.º 16/2018 que entre si celebram o
Tribunal Regional da 4ª Região e o Conselho Nacional do Ministério
Público, com a finalidade de autorizar a cessão do direito de uso do SEI
(Sistema Eletrônico de Informações) com a inclusão da funcionalidade
SEI Julgar.

CNMP e TRF 4ª REGIÃO

Acordo de Cooperação Técnica n.º 17/2018 que entre si celebram o
Tribunal Regional da 4ª Região e o Conselho Nacional do Ministério
Público, com a finalidade de autorizar a cessão do direito de uso do
SERH (Sistema Eletrônico de Recursos Humanos).

CNMP e MDH

Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Ministério dos Direitos
Humanos para o compartilhamento de dados do Sistema Nacional
de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo (Sinase) e dos
relatórios das inspeções periódicas realizadas pelo Ministério Público
nas unidades de execução das medidas socioeducativas de internação e
de semiliberdade.

Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União e CNMP

Termo de Adesão ao Programa Federal de Fortalecimento das Ouvidorias – Profort.

CNMP e Fórum Brasileiro de Segurança
Pública

Acordo de Cooperação que, entre si, celebram o Conselho Nacional do
Ministério Público e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública para
consecução do Projeto Clínica de Análise sobre o Uso da Força.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: CNMP E MP/RJ (SINALID)

Com o objetivo de estudar e de desenvolver mecanismos e ações para a melhoria do Sistema Nacional
de Localização e Identiﬁcação de Desaparecidos (Sinalid) nos ramos e unidades do Ministério Público,
cumpre ressaltar que, em 13 de novembro de 2017, foi realizada reunião entre a presidente do CNMP e os
integrantes do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça, a qual contou com a participação de
Conselheiros deste Conselho Nacional.
Durante a referida reunião, ocorreu a adesão de dezoito unidades do Ministério Público ao Acordo de
Cooperação Técnica celebrado, em 24 de agosto de 2017, entre o CNMP e o Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro (MP/RJ) para a implementação do Sinalid no âmbito do Ministério Público brasileiro.
Ainda com o intuito de ampliar o sistema objeto do ajuste avençado, foi celebrado Instrumento de
Colaboração entre o Tribunal Superior Eleitoral e o CNMP em 1º de fevereiro de 2018, que deﬁniu a integração
das informações constantes do Sinalid com as da Base de Dados de Identiﬁcação Civil Nacional (BDINC), de
modo a contribuir para ações imediatas de localização de pessoas desaparecidas.
Além disso, com o objetivo de disseminar experiências, foi promovida reunião de trabalho para
capacitação do referido sistema em 24 de abril de 2018, oportunidade na qual se apresentou o Panorama
Geral do Sistema Nacional de Localização de Desaparecidos. Ao ﬁnal do evento, foi proposta a instituição do
Comitê Nacional do Sistema de Localização e Identiﬁcação de Desaparecidos.
O referido comitê foi instituído por meio da Portaria CNMP-Presi nº 64, de 29 de maio de 2018 e, ato
contínuo, foram publicadas as Portarias CNMP-Presi nos 65 a 74, todas de 4 de junho de 2018, as quais
designaram representantes do CNMP, dos ramos do Ministério Público da União e das unidades dos
Ministérios Públicos das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
Nesse contexto, veriﬁca-se que estão em desenvolvimento diversas atividades com o escopo de expandir
o Sinalid, as quais estão alinhadas ao previsto no Plano de Trabalho do referido acordo de cooperação técnica,
com o propósito de se defender a concretização de direitos fundamentais e de se promover a dignidade da
pessoa humana.
Importa destacar, também, que tais atividades se encontram centradas na atribuição de representação
institucional da qual dispõe a Presidência deste Conselho Nacional, nos termos do art. 12, incisos III e XXIV, do
RICNMP, com o auxílio da Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva, órgão que a compõe, conforme
a Portaria CNMP-Presi nº 101, de 26 de setembro de 2017.
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: CNMP E TRF4 (SERH, SEI E SEI JULGAR!)

Insta salientar que, desde 2010, o CNMP tem empreendido esforços no sentido de promover a
informatização das rotinas de trabalho, garantindo clareza, automatização e otimização do trâmite de
documentos e processos no órgão.
Em relação ao desenvolvimento do módulo voltado à Administração, em 8 de novembro de 2016 foi
celebrado Termo de Cooperação Técnica entre o CNMP e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF
4), com possibilidade de adesão pelas unidades ministeriais por intermédio do CNMP, o qual viabilizou a
implantação, em agosto de 2017, do software desenvolvido pelo TRF4, intitulado de Sistema Eletrônico de
Informações (SEI).
Tal sistema, que consiste em um software de gestão de processos e de documentos arquivísticos
eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho, permite ser acessado por meio dos
principais navegadores de Internet, gerencia a criação e o trâmite de processos e documentos restritos
e sigilosos, conferindo o acesso somente às unidades envolvidas ou a usuários especíﬁcos, bem como
incorpora novo conceito de processo eletrônico, que rompe com a tradicional tramitação linear, inerente à
limitação física do papel.
Nesse sentido, a mencionada cooperação demonstra-se alinhada aos objetivos estratégicos do CNMP,
principalmente aos de aprimorar os padrões de desempenho e de qualidade na prestação do serviço
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público, além de aperfeiçoar a gestão de recursos tecnológicos para apoio aos processos de negócio deste
Conselho Nacional.
Insta salientar que a implantação desse sistema representa o compromisso do CNMP com a qualidade
dos serviços prestados na medida em que promove a agilização na autuação e na tramitação de processos
e de informações, ampliando o acesso público aos atos e atividades desenvolvidas pela Instituição e
racionalizando o uso dos recursos orçamentários do Conselho.
Não obstante, em decorrência da edição, pelo TRF4, da Resolução nº 116, de 20 de outubro de 2017, que
estabelece novas regras do direito de uso e de apresentação do Sistema SEI, foi sugerida a formalização de
um novo acordo de cooperação técnica, ajustado às novas orientações editadas pelo supracitado normativo.
Desse modo, considerando todas as melhorias advindas com a implementação do Sistema SEI, e no
intuito de se aprimorar os recursos já disponibilizados, este Conselho optou pela viabilidade e interesse na
continuidade da avença ora apresentada, incluindo novas funcionalidades ao sistema, com a assinatura de
novo acordo de cooperação, nos termos apresentados pelo órgão cedente, no dia 26 de junho de 2018.
GOVERNANÇA

No que tange à governança, a presidente dispensou atenção especial, pois entende que os mecanismos
de governança fortalecem e direcionam a atuação do órgão. Nesse sentido, criou, no âmbito do Comitê de
Governança Corporativa e da estratégia (CGCE), o Subcomitê Estratégico de Gestão de Riscos e Segurança
Institucional (Sersi), por meio da Portaria CNMP-Presi nº 50, de 24 de abril de 2018, que alterou a portaria
CNMP-Presi nº 160, de 29 de julho de 2014.
Entre as diversas competências do Sersi, está a implementação e ou acompanhamento da gestão de
riscos e de segurança institucional de forma sistêmica e estruturada. Para tanto, o Subcomitê elaborou o
Plano de Gestão de Riscos e o Plano de Segurança Institucional, ambos pendentes de publicação. Destacase, ainda, que tais planos estão em consonância com a Portaria CNMP-Presi nº 45, de 27 de abril de 2017, e
a Portaria CNMP-Presi nº 153, de 7 de dezembro de 2017, que instituem a Política de Gestão de Riscos e a
Política de Segurança Institucional, respectivamente.
Ainda com o objetivo de fortalecer a governança institucional, o Levantamento Integrado de Governança
Organizacional Pública do Tribunal de Contas da União (TCU) ganhou priorização na agenda do CNMP. Nesse
contexto, no dia 23 de junho de 2018, ocorreu uma Reunião de Acompanhamento Tático extraordinária com
todas as unidades do CNMP para debater os resultados do referido levantamento relativo ao ano de 2017.
Ao ﬁnal do encontro, deliberou-se que cada unidade elaboraria um plano de ação para atender as práticas
constantes do Levantamento que o CNMP ainda não adota ou adota de forma embrionária.
Além disso, alguns indicadores do levantamento foram adaptados para se tornarem indicadores no novo
Planejamento Estratégico.
NOVO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PE-CNMP)

Com base no art. 4º da Portaria CNMP-Presi nº 36/2016, que dispunha sobre o Planejamento Estratégico
do CNMP, revogado pela Portaria CNMP nº 25/2018, o Conselho, por meio da Secretaria de Gestão Estratégica
(SGE), deu início ao processo de elaboração de seu novo Planejamento Estratégico, cuja vigência será de
2018 a 2023. O projeto, denominado “Estratégia em Movimento – Alinhar o presente para mudar o futuro”,
foi dividido em 3 fases principais: diagnóstico institucional, elaboração do Mapa Estratégico e deﬁnição dos
novos indicadores e metas estratégicos.
Na primeira fase, foi aplicado um questionário a todos os membros e servidores do Ministério Público,
do CNMP e à sociedade em geral, no período de 24 de julho a 18 de agosto 2017. A pesquisa obteve um total
de 2.119 respondentes, que avaliaram aspectos relacionados aos pontos fracos e fortes do CNMP e ao nível
de importância das principais atividades desenvolvidas pelo Órgão, tais como a ﬁscalização e o controle do
Ministério Público, o fomento ao desenvolvimento do MP e à atuação do CNMP como órgão integrador e
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indutor de boas práticas de políticas públicas.
Além disso, nessa fase, houve entrevistas com algumas autoridades e servidores do Ministério Público
e do CNMP e foi realizado um benchmarking nos seguintes órgãos da Administração Pública: Tribunal de
Contas da União, Superior Tribunal de Justiça, Ministério Público da União, Câmara dos Deputados, Senado
Federal e Agência Nacional de Aviação Civil.
Com base nos dados do diagnóstico, deu-se início à segunda fase do projeto, que ocorreu de agosto
a dezembro de 2017. Nessa fase, elaborou-se o novo Mapa Estratégico com a missão, visão, valores e
dezessete objetivos estratégicos. O mapa foi submetido à validação de todos os membros e servidores da
Casa por meio de workshop e, posteriormente, foi aprovado pelo Plenário na 2ª Sessão Ordinária de 2018,
realizada no dia 22 de fevereiro.
Por ﬁm, a terceira fase ocorreu de fevereiro a julho de 2018 e consistiu na elaboração dos indicadores
e metas estratégicos e do portfólio de projetos estratégicos. Esses instrumentos são fundamentais para a
execução e o alcance da nova estratégia deﬁnida.
PLANOS TÁTICOS

Na esteira do planejamento, também houve o desdobramento do Plano Estratégico para o nível tático
por meio da elaboração de planos diretores. Nesse contexto, foram construídos o Plano Diretor da Comissão
do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (PD-CSP), o Plano Diretor
da Comissão de Planejamento Estratégico (PD-CPE), o Plano Diretor da Comissão de Infância e Juventude
(PD-CIJ) e, na área-meio, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).
Todos os planos contemplam um diagnóstico da respectiva unidade construído de forma coletiva pelos
próprios servidores, objetivos táticos e portfólio de ações a serem executadas no período de dois anos
(2018/2019). O PDTI ainda contempla um capítulo com indicadores e metas.
PLANO DE GESTÃO

Em 2018, como forma promover a excelência na execução do orçamento e das ações do Plano de Gestão,
foi instituído o “Ranking do Plano de Gestão”. O ranking tem por objetivo, por um lado, estimular as unidades
do CNMP na execução do que fora planejamento no plano de gestão anual; por outro, auxiliar na reﬂexão
das unidades quando da própria elaboração de seus planejamentos anuais, as quais passam a ter um foco
condizente com sua realidade operacional e orçamentária.
Desse modo, o ranking mensura duas dimensões do Plano de Gestão: a dimensão operacional, que
visa avaliar o cumprimento de critérios de monitoramento, conclusão e alterações de cada projeto e/ou
iniciativa; e a dimensão orçamentária, que visa avaliar o cumprimento de critérios de nível de execução e
volume de remanejamento do orçamento da unidade.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL

Por meio da Portaria nº 24, de 22 de fevereiro de 2018, a Presidência instituiu o Grupo de Trabalho
multissetorial para conduzir a elaboração do Planejamento Estratégico Nacional 2020-2029 (GT-PEN).
O grupo é composto por integrantes da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) e da Secretaria de
Gestão Estratégica (SGE) do CNMP e realizará dois blocos de atividades. No primeiro, quase concluído, foram
previstos o planejamento do projeto, a realização de diagnóstico e a elaboração do novo Mapa Estratégico
Nacional do Ministério Público Brasileiro. No segundo bloco, foram incluídas a deﬁnição dos indicadores
estratégicos e metas nacionais, a normatização e a publicização do PEN-MP 2020|2029, a elaboração do
modelo de governança e gestão do PEN 2020|2029, plano de implementação do PEN 2020|2029 e o plano
de revisão do Mapa Estratégico Nacional do MP brasileiro 2020|2029.
Trata-se da segunda experiência de Planejamento Estratégico Nacional por iniciativa do CNMP. A primeira
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foi conduzida com assessoria contratada e prevista para os anos de 2010 a 2015, iniciando o movimento do
Conselho em direção à atuação estratégica em âmbito nacional. O Mapa Estratégico Nacional vigente previu
33 objetivos estratégicos e 11 Ações Nacionais, e foi renovado duas vezes, na 21ª Sessão Ordinária de 2014, até
2017, e novamente na 9ª Sessão Ordinária de 2016 até 2019.
Após dez anos de execução, o CNMP decidiu realinhar a estratégia institucional à realidade das unidades
e ramos do MP, aos desaﬁos nacionais e à agenda universal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Além disso, veriﬁcou a necessidade de aprimorar o modelo
utilizado, a partir da experiência e aprendizado de seus integrantes e da maturidade em gestão e governança
pública adquirida pela Instituição, que apontaram oportunidades de melhoria e de inovação.
A elaboração do PEN encontra-se na fase de elaboração do novo Mapa Estratégico Nacional, por meio de
oito Encontros Regionais, que serão iniciados em setembro, com a ﬁnalidade de ouvir membros e servidores
de todos os ramos e unidades, sociedade civil organizada ou não, organismos internacionais e setores
governamentais, com vistas a alinhar a estratégia do MP entre esses atores.
OUTRAS AÇÕES

Em 22 de novembro de 2017, a Presidência auxiliou no desenvolvimento do Seminário Internacional
Brasil-União Europeia no Enfrentamento da Violência Doméstica, o qual buscou identiﬁcar as possibilidades
de atuação do Ministério Público brasileiro no combate à violência doméstica. Na oportunidade, foi ﬁrmado
Acordo de Cooperação entre o CNMP e a Advocacia-Geral da União para o compartilhamento de dados do
Cadastro Nacional de Violência Doméstica, anteriormente destacado.
Nos dias 11 e 12 de dezembro de 2017, a Presidência realizou em Brasília, em parceria com a Escola
Superior do Ministério Público da União e com o Ministério Público Federal, o IV Seminário Internacional
Água, Vida e Direitos Humanos, durante o qual membros do Ministério Público, magistrados, especialistas
nacionais e internacionais, representantes de instituições públicas e privadas, integrantes de movimentos
sociais, além da sociedade civil organizada, debateram temas relacionados ao uso da água e aos direitos
humanos por meio de diversos painéis.
Na ocasião, foi anunciada a criação do Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente, com
o objetivo de congregar membros dos Ministérios Públicos do Brasil e do mundo em torno de temas ligados
à proteção dos recursos naturais, sobretudo, a água.
Em janeiro do corrente ano, a Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva da Presidência do CNMP
promoveu a realização de diversas reuniões institucionais com o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional
de Justiça, a Casa Civil, a Casa da Moeda, o Ministério Público Federal, entre outros, para a instituição do
Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, que foi criado em fevereiro. O Documento garantirá
direitos constitucionais e acesso a serviços públicos a migrantes e refugiados no Brasil, permitindo ao
portador o exercício de direitos como expedição da carteira de trabalho, abertura de conta bancária e acesso
aos serviços públicos, em especial, relativos à educação, saúde, previdência e assistência social. O registro
contará com dados biográﬁcos e biométricos, código de barras no padrão QR code e informações de que
o titular “não poderá ser deportado fora das hipóteses legais” e “tem assegurado os mesmos direitos dos
migrantes em situação regular no país”.
Ainda no mês janeiro, a presidente do CNMP e a secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva
compuseram a delegação que empreendeu a Missão Oﬁcial do Ministério Público Federal e do Conselho
Nacional do Ministério Público, realizando visitas a órgãos britânicos responsáveis pelo combate ao trabalho
escravo e ao tráﬁco de vulneráveis, a convite do embaixador do Reino Unido.
Em 20 de fevereiro de 2018, a Presidência do CNMP, juntamente com a Procuradoria-Geral da República
(PGR), realizou o Colóquio “Água, Vida e Direitos Humanos”, com a ilustre presença do fotógrafo, ambientalista,
diretor e cofundador do Instituto Terra, Sebastião Ribeiro Salgado.
Em 6 de março de 2018, a Presidência do CNMP publicou o Edital nº 1 com o intuito de selecionar
cinco membros dos Ministérios Públicos estaduais, com atuação na área de defesa do Meio Ambiente,
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especialmente na proteção de recursos hídricos, para participarem do 8º Fórum Mundial da Água, custeando
o credenciamento no evento, deslocamento e hospedagem.
Com o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, na noite de 14 de março de 2018,
houve a edição da Portaria CNMP-Presi nº 40, de 15 de março de 2018, com o escopo de designar Ivana
Farina Navarrete Pena, para, na qualidade de secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do
Conselho Nacional do Ministério Público e na representação da Presidência do CNMP, acompanhar no
Ministério Público estadual e no Ministério dos Direitos Humanos, as investigações do caso, na cidade do Rio
de Janeiro–RJ.
No período entre 17 e 18 de março de 2018, ocorreu o Fórum Alternativo Mundial da Água (Fama), no qual
a Presidência do CNMP promoveu, juntamente com organizações sociais parceiras, debates temáticos com
abordagem de casos concretos de conﬂitos sobre a água.
Em seguida, de 18 a 23 de março, a Presidência participou do estande do Ministério Público Brasileiro
dentro do 8º Fórum Mundial da Água (FMA), com a presença da presidente do CNMP e de alguns conselheiros.
Ao ﬁnal do FMA, apresentou-se a Declaração do Ministério Público sobre o Direito à Água, com o objetivo
de assegurar a correta utilização, gestão e proteção da água, o acesso equitativo e justo e o controle do
impacto das atividades humanas no meio ambiente.
Além disso, a presidente e a secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva da Presidência do CNMP,
participaram do Subprocesso – Juízes e Procuradores na Justiça da Água.
Concomitantemente com o FMA, no dia 18 de março de 2018, a Presidência do CNMP, em parceria com
a PGR, realizou o Colóquio Latino-Americano “Água, Vida e Direitos Humanos”, no sentido de aprofundar
as sinergias entre os diversos atores que constroem e operam o Direito da Água, como a PGR, o Congresso
Nacional, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Organização das Nações Unidas - Meio Ambiente,
com o apoio do Instituto “O Direito por um Planeta Verde” e a Associação dos Professores de Direito Ambiental
do Brasil (Aprodab).
Tal sequência de eventos demonstra a colaboração do CNMP com diversos órgãos e entidades da
sociedade civil, com vistas a promover a proteção do meio ambiente, notadamente quanto à utilização dos
recursos hídricos no Brasil e no mundo, tema de grande relevo, porquanto contribui para o desenvolvimento
sustentável da sociedade e para a preservação desses recursos para as próximas gerações.
Com o intuito de disseminar experiências, a Presidência do CNMP promoveu reunião de trabalho para
capacitação do Sinalid, em 24 de abril de 2018. Foi apresentado o Panorama Geral do Sistema Nacional
de Localização de Desaparecidos (Sinalid – MP/RJ), por Eliane de Lima Pereira, promotora de Justiça e
assessora de Direitos Humanos e Minorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Eliana Faleiros
Vendramini Carneiro, promotora de Justiça e coordenadora do Programa de Localização de Desparecidos
(Plid) do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP); e André Luiz de Souza Cruz, servidor e
responsável técnico pelo Plid do Ministério Público do Estado de do Rio de Janeiro (MP/RJ).
Ao ﬁnal do evento, sob a coordenação da secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP,
foi proposta, a partir da deliberação unânime dos participantes do 1º Curso de Capacitação do Sinalid, a
instituição do Comitê Nacional do Sistema de Localização e Identiﬁcação de Desaparecidos.
Com o propósito de promover maior transparência das informações, e tendo em vista diversos debates
acerca do teto remuneratório do setor público, foi desenvolvida a página “Transparência do MP Brasileiro”
no Portal da Transparência do CNMP, o qual melhor explicita informações sobre o acesso a portais da
transparência de todos os ramos e unidades do Ministério Público, além de congregar os dados acerca da
remuneração dos membros do MP. Tais modiﬁcações foram encaminhadas por ofício ao presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e ao deputado relator do Projeto de Lei nº 6.726, de 2016, do Senado
Federal, que regulamenta o limite remuneratório de acordo com a Constituição Federal na Comissão
Especial do Extrateto, Rubens Bueno.
Na oportunidade, foram elencados os resultados do primeiro quadrimestre de 2018 do ranking dos Portais
da Transparência do Ministério Público, conhecido como Transparentômetro, conforme 250 determinações
advindas da Lei de Acesso à Informação (LAI, Lei nº 12.527/2011) e de resoluções do Conselho Nacional
3£JLQDGH
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do Ministério Público (CNMP) que tratam de transparência na divulgação dos dados (Resoluções do CNMP
nºs 86/2012, 89/2012 e 115/2014). Vinte unidades do Ministério Público brasileiro obtiveram índice superior
a 99% na última avaliação, o que representa uma melhora signiﬁcativa, considerando os resultados da
primeira avaliação, realizada no segundo quadrimestre de 2014, em que apenas 13 unidades superaram o
índice de 90% de transparência.
No início do mês de março, a Presidência, por meio da secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva,
com o escopo de debater e de promover a igualdade de gênero, mormente em espaços de poder, participou
da elaboração do Edital Acadêmico nº 074/2018 – processo seletivo para participação na atividade acadêmica
“Oﬁcinas Nacionais – Perspectivas de gênero: a voz da mulher no Ministério Público Federal”.
Em 15 e 16 de junho, a secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva participou como organizadora e
observadora da I Conferência Nacional das Procuradoras da República, na qual se desenvolveram “Oﬁcinas
Nacionais – Perspectivas de gênero: a voz da mulher no Ministério Público Federal”. O evento servirá de
referência para a realização de conferências similares, no âmbito dos Ministérios Públicos estaduais e
ramos do MPU, com o objetivo de diagnosticar a realidade sobre a equidade de gênero no Ministério Público
brasileiro.
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18.9.2017
RAQUEL DODGE
ASSUME
COMPROMISSO
DE FORTALECER
FUNÇÕES
CONSTITUCIONAIS DO
MP BRASILEIRO
Primeira mulher a
assumir a cheﬁa do
Ministério Público
da União (MPU) e a
presidência do Conselho
Nacional do Ministério
Público (CNMP). Em seu
discurso, comprometese a desempenhar
com equilíbrio,
ﬁrmeza, coragem e
seriedade todas as
funções atribuídas
pela Constituição ao
Ministério Público. No
mesmo dia, realiza
a primeira reunião
com conselheiros e
membros da equipe da
administração do CNMP.
19.9.2017
PGR OFICIALIZA
NOVA EQUIPE DE
TRABALHO
Os membros que
compõem a equipe da
nova PGR têm atuação
de destaque nas áreas
de Direitos Humanos,
Meio Ambiente,
Combate à Corrupção,
Criminal e Cooperação
Internacional. As
indicações também
levaram em conta
a valorização da
participação feminina
e o cumprimento da
Resolução nº 177/2017
do Conselho Superior

do MPF, que ﬁxa em
10% o percentual de
membros de uma
mesma unidade que
podem ser desonerados
de seus ofícios para
atuar em outras
funções institucionais.
20.9.2017
RAQUEL DODGE
PARTICIPA DE SUA
PRIMEIRA SESSÃO NO
STF COMO PGR
Antes da sessão, a
PGR entregou aos
ministros memorial
com manifestação
pelo indeferimento da
questão de ordem no
Inquérito nº 4.483. Na
questão de ordem, a
defesa do presidente da
República, Michel Temer,
buscava a sustação
do andamento de
denúncia contra ele até
que fossem concluídas
as investigações sobre
supostas irregularidades
no acordo colaboração
premiada, ﬁrmado entre
o Ministério Público
Federal e integrantes do
Grupo J&F.
21.9.2017
STF REJEITA
QUESTÃO DE ORDEM
PARA SUSPENDER
ANDAMENTO DA
DENÚNCIA CONTRA
O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA
Por maioria de votos,
a decisão seguiu
entendimento da
Procuradoria-Geral da
República (PGR).

28.9.2017
PGR DEFENDE
COMBATE À
CORRUPÇÃO COMO
GARANTIA DE
DIREITOS HUMANOS
Pela primeira vez um
chefe do MPF e do
Conselho Nacional
do Ministério Público
(CNMP) participa da
reunião ordinária
do Conselho
Nacional de Direitos
Humanos (CNDH),
que tem assento
assegurado pela Lei
nº 12.986/2014. Ela
destacou que é preciso
harmonizar a pauta
de trabalho do MPF
para que a Instituição
também atue com
protagonismo nesse
assunto.
29.9.2017
RAQUEL DODGE
REAFIRMA
COMPROMISSO COM
VALORIZAÇÃO DE
TODAS AS TEMÁTICAS
DE ATUAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
O compromisso de
dar atenção de forma
equilibrada a todas as
temáticas de atuação
do Ministério Público
foi reaﬁrmado no XXII
Congresso Nacional
do Ministério Público
promovido pela
Associação Nacional dos
Membros do Ministério
Público (Conamp) e
pela Associação Mineira
do Ministério Público
(AMMP).
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2.10.2017
PGR DÁ POSSE
AOS NOVOS
PROCURADORES
REGIONAIS
ELEITORIAIS
3.10.2017
PGR É CONTRA
RETORNO DE PRESOS
FEDERAIS AOS
ESTADOS DE ORIGEM
A procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, enviou ao
STF parecer em
que manifesta ser
contrária ao retorno
de presos que estão
reclusos no sistema
penitenciário federal
há mais de 720 dias
às unidades de seus
estados de origem.
Por entender que a
situação não gera
constrangimento
ilegal a esses detentos,
a PGR recomenda a
rejeição de habeas
corpus - com pedido
de liminar - interposto
pela Defensoria
Pública da União.
9.10.2017
PGR RECEBE TRÊS
PROCURADORES
DA FORÇA-TAREFA
DA LAVA JATO DE
CURITIBA
Os integrantes da
FT apresentaram
um histórico dos
trabalhos realizados
desde abril de
2014, quando
foram iniciadas as
investigações.
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9.10.2017
PGR DEFENDE
DIÁLOGO
PERMANENTE
ENTRE MINISTÉRIOS
PÚBLICOS FEDERAL E
ESTADUAIS
Procuradores-gerais
de Justiça de todos
os estados brasileiros,
ou seus respectivos
representantes, foram
recebidos pela PGR.
Durante a reunião,
Raquel Dodge aﬁrmou
que o principal objetivo
do encontro é incentivar
a união dos ramos do
Ministério Público, além
de encurtar a distância
entre os membros nos
estados e estabelecer
um diálogo permanente
e horizontal na
Instituição. “Todos os
membros devem ter
vez e voz no Ministério
Público”, aﬁrmou.
16.10.2017
A PEDIDO DA PGR,
POLÍCIA FEDERAL FAZ
BUSCAS EM GABINETE
DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Quatro mandados de
busca e apreensão
foram cumpridos. As
medidas cautelares são
um desdobramento
das investigações que
apuram a origem e a
responsabilidade por R$
51 milhões apreendidos
em Salvador.
18.10.2017
RAQUEL DODGE
OFICIALIZA PEDIDO

DE REVOGAÇÃO
DE PORTARIA EM
REUNIÃO COM
MINISTRO DO
TRABALHO
Ela chama atenção
para as violações
constitucionais que
podem ser efetivadas a
partir do cumprimento
da norma que
modiﬁcou regras de
combate ao trabalho
escravo e apresenta
uma recomendação
elaborada pelo MPF e
pelo MPT.
20.10.2017
STF ACOLHE PEDIDO
DA PGR E DETERMINA
PRISÃO PREVENTIVA
DE GEDDEL VIEIRA
LIMA
A manifestação da
PGR foi feita após
desmembramento da
Operação Cui Bono,
que apura desvios
na Caixa Econômica
Federal. Pela decisão,
a parte referente ao
crime de lavagem de
dinheiro tramitará no
STF.
24.10.2017
PGR VOLTA A
DEFENDER
REVOGAÇÃO DE
PORTARIA SOBRE
TRABALHO ESCRAVO
“O trabalho escravo fere,
sobretudo, a dignidade
humana e não apenas
a liberdade humana”,
aﬁrmou a PGR, durante
sessão plenária do
CNMP.
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24.10.2017
PGR AVALIA
FEDERALIZAÇÃO
DE PROCESSOS
DA CHACINA NA
COMUNIDADE NOVA
BRASÍLIA
PGR instaura
procedimento
preparatório com o
objetivo de analisar
eventual pedido de
federalização dos
processos relacionados
às chacinas ocorridas
em 1994 e 1995 na
comunidade Nova
Brasília, no Complexo
do Alemão. A medida
é uma resposta do
MPF à decisão da
Corte Interamericana
de Direitos Humanos
(Corte IDH) - instituição
judicial autônoma
da Organização dos
Estados Americanos
(OEA) –, que em
fevereiro deste ano
condenou o Estado
brasileiro por não
garantir a realização da
Justiça com a punição
dos culpados.
25.10.2017
RESTRIÇÃO À
DOAÇÃO DE SANGUE
POR HOMENS QUE
TENHAM RELAÇÕES
SEXUAIS COM
PARCEIROS DO
MESMO SEXO É
DISCRIMINATÓRIA,
DIZ PGR
A proibição pautada
em orientação sexual
é uma violação
à igualdade e à

dignidade humana,
asseguradas pela
Constituição Federal.
A tese foi defendida
em memorial enviado
pela PGR ao Supremo
Tribunal Federal (STF)
na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) nº 5.543. A ação
questiona a Portaria
nº 158/2016 do
Ministério da Saúde e a
Resolução nº 34/2014
da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa), que proíbem a
doação de sangue por
homens que tiveram
relações sexuais com
outros homens e/ou
as parceiras sexuais
destes nos últimos 12
meses.
25.10.2017
ORÇAMENTO MÍNIMO
PARA SAÚDE
VIOLA DIREITOS
À VIDA, DEFENDE
PROCURADORAGERAL DA REPÚBLICA
PGR defende a
inconstitucionalidade
de norma que reduz o
ﬁnanciamento federal
para ações e serviços
públicos de saúde. Em
memorial enviado ao
STF, reaﬁrma que a
redução drástica no
orçamento público
em saúde, promovida
por artigos da Emenda
Constitucional nº
86/2015, ofende a
Constituição Federal por
violar os direitos à vida e
à saúde.

25.10.2017
PGR CRIA GRUPO
ESTRATÉGICO
PARA ATUAR NO
ENFRENTAMENTO
À VIOLÊNCIA QUE
ATINGE O RIO DE
JANEIRO
Formado por um
procurador regional e
quatro procuradores da
República, o grupo tem
como foco o combate
aos crimes de tráﬁco
internacional de drogas,
armas e munições,
além da lavagem de
dinheiro, decorrente
dessas atividades
criminosas.
25.10.2017
PGR QUESTIONA
NORMA QUE
INCLUI DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS NO
PISO CONSTITUCIONAL
DA EDUCAÇÃO
A inclusão de custeio
de aposentadorias e
pensões e de aporte
para cobrir deﬁcit de
regime previdenciário
como despesa
com manutenção
e desenvolvimento
do ensino é
inconstitucional.
O entendimento
é sustentado pela
procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, em pedido
de aditamento feito
na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) nº 5.691 contra
dispositivos de duas
resoluções do Tribunal

de Contas do Espírito
Santo (TCE/ES).
26.10.2017
NORMAS QUE
CONCEDEM
INCENTIVO FISCAL A
AGROTÓXICOS SÃO
INCONSTITUCIONAIS,
SUSTENTA PGR
A PGR defende a
inconstitucionalidade
de normas que
concedem isenção
ﬁscal à produção e
comercialização de
agrotóxicos. Em parecer
na ADI nº 5.553, sustenta
que a prática favorece
o uso e a disseminação
desse tipo de substância,
colocando em risco
o meio ambiente e a
saúde dos cidadãos.
Segundo Dodge, as
normas contrariam os
direitos constitucionais
ao meio ambiente
ecologicamente
equilibrado, à saúde
coletiva e à proteção
social do trabalhador.
27.10.2017
PROCURADORAGERAL DE PARIS
VISITA PGR E FALA
SOBRE ATUAÇÃO NO
COMBATE À VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E AO
TERRORISMO
A procuradora francesa
falou sobre a atuação
do Ministério Público
na prevenção e no
combate à violência
contra as mulheres e
ao terrorismo. Assim
como Raquel Dodge,
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Champrenault é a
primeira mulher a
comandar a Cours
d’Appel de Paris.
27.10.2017
PORTARIA QUE
ALTEROU CONCEITO
DE TRABALHO
ESCRAVO É TEMA DE
REUNIÃO NA PGR
PGR discute estratégias
de atuação para o caso
de não ser acatada a
recomendação que
pediu a revogação da
Portaria nº 1129/2017.
30.10.2017
“NUNCA SEREMOS
IGUAIS SE NÃO
FORMOS IGUAIS EM
DIGNIDADE”, AFIRMA
PGR
PGR participou da
abertura do seminário
“Impactos da Sentença
da Corte Interamericana
de Direitos Humanos
no Caso Fazenda Brasil
Verde”, promovido pela
ESMPU em parceria
com o Conatrae.
30.10.2017
CONFEDERAÇÃO
SINDICAL TEM
LEGITIMIDADE
PARA APRESENTAR
AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
As confederações
sindicais e entidades de
classe têm legitimidade
para apresentar ADI nos
casos em que há relação
entre a ﬁnalidade da
instituição e a norma
questionada. Esse

3£JLQDGH

é o posicionamento
defendido em parecer
assinado pela PGR
apresentado ao
Supremo Tribunal
Federal (STF) na ADI nº
4.474. A Confederação
Nacional da Indústria
(CNI), autora da ação,
argumenta que tem
legitimidade para
contestar regras ligadas
aos interesses do setor
e que impedem a livre
concorrência.

NOV
2017

3.11.2017
RAQUEL DODGE
DEFENDE PRISÃO
APÓS DECISÃO DE
SEGUNDA INSTÂNCIA
Na abertura do XXXIV
Encontro Nacional
de Procuradores da
República, a PGR
destaca a importância
de o MP manter uma
agenda ampla que
inclua a defesa de
direitos fundamentais,
além de ações possam
promover a prevenção
e a punição de crimes
que atingem o que
chamou de “bens
jurídicos importantes”.
3.11.2017
LEI MUNICIPAL QUE
PROÍBE SERVIÇO
DE TRANSPORTE
POR APLICATIVOS É
INCONSTITUCIONAL,
DEFENDE PGR
Em manifestação
enviada ao STF,
PGR aﬁrma ser
inconstitucional a Lei
nº 10.553/2016 do
município de Fortaleza
(CE) que proíbe o
transporte individual de
passageiros realizados
por aplicativos, como
Uber, Cabify e 99.
Para a PGR, afronta os
princípios constitucionais
de liberdade, livre
iniciativa e concorrência
e defesa do consumidor.
3.11.2017
ENEM: PGR PEDE
SUSPENSÃO DE
LIMINAR QUE
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IMPEDE ANULAÇÃO
DE REDAÇÕES
COM OFENSA AOS
DIREITOS HUMANOS
A PGR pediu ao
STF a suspensão da
liminar que impede
a aplicação da regra
que atribui nota
zero à redação com
conteúdo ofensivo
aos direitos humanos
no Exame Nacional
do Ensino Médio
(Enem) 2017. Para a
PGR, a medida gera
insegurança jurídica
aos candidatos,
além de conﬁgurar
retrocesso social.
6.11.2017
PGR: LEI MINEIRA QUE
LIMITA QUANTIDADE
DE CLÍNICAS
QUE REALIZAM
EXAMES PARA
OBTENÇÃO DE CNH É
INCONSTITUCIONAL
O entendimento da
PGR foi conﬁrmado
em parecer enviado ao
STF pela procedência
da ADI nº 5.774,
proposta contra a Lei
nº 20.805/2013 de
Minas Gerais.
7.11.2017
GRUPO ESTRATÉGICO
PARA ENFRENTAR
VIOLÊNCIA NO RIO É
TEMA DE REUNIÃO
ENTRE PGR E
MINISTRO DA DEFESA
PGR apresenta ao
ministro da Defesa
os resultados da
reunião que teve com

o coordenador do
grupo estratégico (GE)
recém-criado para
enfrentar a violência
no estado do Rio de
Janeiro.
7.11.2017
PGR É HOMENAGEADA
PELO PRÊMIO AMAERJ
PATRÍCIA ACIOLI DE
DIREITOS HUMANOS,
DA ASSOCIAÇÃO DOS
MAGISTRADOS DO
ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E RECEBE
O TROFÉU HORS
CONCOURS
7.11.2017
PGR DENUNCIA
DEPUTADA FEDERAL
POR COMPRA DE
VOTOS EM FAVOR DE
SEU EX-MARIDO
PGR também reiterou
acusação contra o
deputado federal pelo
Distrito Federal por
desviar bens públicos
doados a secretaria do
DF, entre 2009 e 2011.
7.11.2017
MPF APRESENTA
ADI CONTRA LEI QUE
IMPEDE DEFICIENTE
DE TRABALHAR
EMBARCADO
PGR apresenta ao STF
a ADI nº 5.760, com
pedido de medida
cautelar contra a Lei
nº 13.194/2015, que
acaba com a exigência
de contratação de
pessoas com deﬁciência
(PcDs) por empresas
de navegação, para

trabalho marítimo
embarcado. O
dispositivo é
discriminatório, porque
desrespeita o direito a
ações aﬁrmativas de
acesso a emprego, além
de violar os princípios
constitucionais da
proporcionalidade e da
vedação ao retrocesso
social.
8.11.2017
PROCURADORES
IBERO-AMERICANOS
MANIFESTAM
PREOCUPAÇÃO COM
PROJETO DE LEI QUE
AFETA AUTONOMIA DO
MP ARGENTINO
PGR assina manifesto
contra o PL que
reforma a Lei Orgânica
do Ministério Público
Fiscal da Argentina,
prejudicando a
independência e
a autonomia da
instituição.
8.11.2017
EM MEMORIAL, PGR
SE MANIFESTA PELA
INCONSTITUCIONALIDADE
DE DISPOSITIVOS DO
CÓDIGO FLORESTAL
Para Raquel Dodge,
o novo Código
Florestal “caminha
na contramão da
ordem constitucional
brasileira, em especial,
da necessidade
de manutenção e
promoção de espaços
territorialmente
protegidos, em virtude
da irreversibilidade

dos danos e da
indisponibilidade dos
recursos naturais”.
8.11.2017
PGR DEFENDE
TRANSFERÊNCIA DE
SÉRGIO CABRAL PARA
PRESÍDIO FEDERAL
Para a PGR, a
transferência atende
aos requisitos legais
e deve ser mantida,
como forma de evitar
que Cabral exerça
sua condição de
líder de organização
criminosa, com força
política e poder de
inﬂuência no Rio,
para obter e gozar de
benefícios indevidos e
receber informações
privilegiadas aptas
a causar embaraço
ou ameaça às
autoridades.
10.11.2017
ESTADOS E
MUNICÍPIOS DEVEM
OBEDECER TETO
PARA PAGAR
OBRIGAÇÕES DE
PEQUENO VALOR
“Não é possível que
lei estadual deixe em
aberto o valor do teto
da OPV, porquanto a
Constituição Federal
exige determinação
de valor específico”,
defende em parecer
na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) nº 5.706, de
autoria do governo
do Rio Grande do
Norte.
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10.11.2017
PGR REQUER
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE VIEIRA
LIMA PARA TER
ACESSO AO NÚMERO
TELEFÔNICO DE ONDE
PARTIU O CONTATO
COM O NÚCLEO
DE INTELIGÊNCIA
PESSOAL E A
IDENTIDADE DO
POLICIAL QUE
RECEBEU A CHAMADA
A PGR se manifestou
favorável ao pedido
de acesso ao material
utilizado em perícias
papiloscópicas
com impressões
digitais achadas em
apartamento em
Salvador (BA).
13.11.2017
MPs ADEREM
AO SISTEMA DE
LOCALIZAÇÃO E
IDENTIFICAÇÃO DE
DESAPARECIDOS
Dezoito procuradoresgerais de Justiça
assinam termo de
adesão ao Sistema
Nacional de Localização
e Identiﬁcação de
Desaparecidos no
âmbito do Ministério
Público brasileiro
(Sinalid), totalizando 25
unidades do MP.
13.11.2017
PGR E UNODC
DISCUTEM PARCERIAS
PARA O COMBATE ÀS
DROGAS E AO CRIME
ORGANIZADO
A importância

3£JLQDGH

de assegurar um
tratamento diferenciado
a usuários e traﬁcantes
de drogas foi um dos
assuntos discutidos entre
a PGR e o representante
de Ligação e Parceria do
Escritório das Nações
Unidas sobre Drogas e
Crime (UNODC), Rafael
Franzini.
14.11.2017
MPF DENUNCIA POR
CRIME ELEITORAL
DEPUTADO FEDERAL
PEDRO PAULO E
EX-PREFEITO DO RIO
EDUARDO PAES
15.11.2017
PGR RECORRE
DE DECISÃO QUE
LEVANTOU SIGILO DE
COLABORAÇÃO AINDA
NÃO HOMOLOGADA
PELO SUPREMO
No recurso, aﬁrma
que a retirada do
sigilo compromete
a continuidade das
investigações acerca de
crimes praticados no
Rio de Janeiro, colocam
em risco a segurança
do colaborador e de sua
família.
15.11.2017
AIAMP: CRIADA REDE
DE PROCURADORES
ESPECIALIZADOS
IBERO-AMERICANOS
NO COMBATE À
CORRUPÇÃO
Raquel Dodge participa
pela primeira vez de
uma Assembleia Geral
Ordinária da Associação

Ibero-Americana de
Ministérios Públicos
(Aiamp). Na 25ª edição
do encontro, a rede
é criada em função
da necessidade das
investigações do caso
Odebrecht e tem o
objetivo de possibilitar
a troca de informações
de inteligência,
desde que não haja
impedimento legal.
16.11.2017
PGR ENVIA AO STF
MEMORIAL EM
DEFESA DA EXECUÇÃO
DA PENA APÓS
CONDENAÇÃO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA
Raquel Dodge
argumenta que
o cumprimento
das sentenças
condenatórias antes da
apreciação de eventuais
recursos pelos
tribunais superiores é
fundamental para o
combate à impunidade.
17.11.2017
PGR PEDE QUE
SUPREMO ANULE
CONVOCAÇÃO DE
CPMI A PROCURADOR
REGIONAL DA
REPÚBLICA
No documento, a
procuradora-geral
argumenta que o ato
praticado pela CPMI
é inconstitucional
porque extrapola os
limites da atuação
das comissões
parlamentares de
inquéritos e cita vários

precedentes do STF no
mesmo sentido.
20.11.2017
STF ANULA
CONVOCAÇÃO DO
PROCURADOR
REGIONAL POR CPMI
STF acolhe pedido
de Raquel Dodge. O
entendimento foi o de
que a CPMI não tem
poderes para investigar
atos do Ministério Público
ou do Poder Judiciário, o
que torna a convocação
inconstitucional.
20.11.2017
RAQUEL DODGE
PARTICIPA PELA
PRIMEIRA VEZ DE UMA
SESSÃO NO STJ COMO
PGR
Em sustentação oral,
defendeu o recebimento
da denúncia e a
manutenção do
afastamento de
conselheiro do Tribunal
de Contas do Espírito
Santo, acusado de
corrupção passiva,
lavagem de dinheiro
e participação em
organização criminosa.
A Corte também
manteve o afastamento
do conselheiro de suas
funções.
21.11.2017
AMAZÔNIA PROTEGE:
MPF PROPÕE
757 AÇÕES CIVIS
PÚBLICAS CONTRA
DESMATAMENTO
ILEGAL
No lançamento do
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projeto, desenvolvido
pela Câmara de
Meio Ambiente e
Patrimônio Cultural
do MPF (4CCR),
a PGR defende a
união de esforços
na ﬁscalização
para combater o
desmatamento
ilegal na Floresta
Amazônica.
21.11.2017
PGR PEDE LIMINAR
CONTRA DECISÃO
DA ALERJ QUE
SOLTOU DEPUTADOS
ESTADUAIS
PGR propõe Arguição
de Descumprimento de
Preceito Fundamental
(ADPF nº 497) contra a
decisão da Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj).
Pede a suspensão
dos efeitos da
Resolução nº 577/2017
e o consequente
restabelecimento das
prisões.
22.11.2017
LAVA JATO: PGR
APRESENTA
ALEGAÇÕES FINAIS EM
AÇÃO PENAL CONTRA
DEPUTADO NELSON
MEURER E SEUS DOIS
FILHOS
Os três foram
denunciados em
outubro de 2015 e
viraram réus, em
junho de 2016, pelos
crimes de corrupção
passiva e lavagem de
dinheiro.

22.11.2017
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL ASSEGURA
TRATAMENTO IGUAL
A TODOS, AFIRMA
RAQUEL DODGE, EM
SEMINÁRIO
A aﬁrmação foi feita
durante a abertura do
Seminário Internacional
Brasil-União Europeia
no Enfrentamento da
Violência Doméstica,
na sede do CNMP, em
Brasília.

BRASIL-UNIÃO
EUROPEIA NO
ENFRENTAMENTO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Acordo de cooperação
técnica permite
compartilhamento
de dados do Cadastro
Nacional de Violência
Doméstica (CNVD).
Com isso, a AGU
viabilizará medidas
extrajudiciais e judiciais
de indeferimento e de
suspensão dos benefícios
previdenciários (pensão
por morte) de autor
de crime de violência
doméstica.

22.11.2017
TRANSEXUAIS:
PGR DEFENDE USO
DO NOME SOCIAL
SEM CIRURGIA DE
MUDANÇA DE SEXO
Não se pode exigir do
indivíduo uma mutilação
física para garantir
direito constitucional
básico assegurado:
“Certamente não será
ela - a transgenitalização
- pressuposto para
o exercício de um
dos direitos da
personalidade”. Esse
é o posicionamento
defendido pela PGR, em
memorial enviado ao
STF, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) nº 4.275.

24.11.2017
PGR PEDE R$ 4
MILHÕES POR
REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS
EM AÇÃO CONTRA
GLEISI HOFFMANN E
PAULO BERNARDO
PGR entrega ao STF
as alegações ﬁnais
na Ação Penal (1.003)
contra a senadora Gleisi
Hoffmann (PT/PR),
o ex-ministro Paulo
Bernardo e o empresário
Ernesto Rodrigues. Os
réus respondem por
corrupção passiva e
lavagem de dinheiro.

22.11.2017
CNMP E AGU ASSINAM
ACORDO QUE
SUSPENDE BENEFÍCIO
DE QUEM COMETE
CRIME DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA,
DURANTE SEMINÁRIO
INTERNACIONAL

24.11.2017
SENTENÇAS DA CORTE
INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS
SERÃO TRADUZIDAS
PARA A LÍNGUA
PORTUGUESA
Na 120ª Sessão Ordinária
da Corte Interamericana

de Direitos Humanos,
realizada na Costa Rica,
a PGR destacou que
o Brasil deve apoiar a
criação de um Tribunal
Internacional de Direitos
Humanos. Raquel Dodge
e o presidente da Corte
Interamericana de
Direitos Humanos (Corte
IDH), Roberto Caldas,
assinaram Plano de
Trabalho para Tradução
de Sentenças da Corte
IDH para a língua
portuguesa.
27.11.2017
PGR REÚNE-SE COM
PROCURADORESCHEFES DAS
UNIDADES DO MPF
Raquel Dodge pede para
que não faltem os meios
necessários ao trabalho
institucional de combate
à corrupção e em defesa
de direitos humanos
no Brasil.
28.11.2017
STF SEGUE
ENTENDIMENTO
DA PGR E MANTÉM
PRISÃO PREVENTIVA
DE EDUARDO CUNHA,
EX-PRESIDENTE DA
CÂMARA
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DEZ
2017

4.12.2017
TRÊS PACTOS
SÃO ASSINADOS
E REAFIRMAM
COMPROMISSO DO
MP BRASILEIRO
COM O COMBATE
À CORRUPÇÃO E O
APERFEIÇOAMENTO
DA DEMOCRACIA
Assinaturas envolvem
CNMP, o MPF, o
CNPG, a AMPCON e
o CNPGC. É criado o
Comitê Permanente
do MP Brasileiro para
as Eleições de 2018,
para aprimorar a
ﬁscalização de ilícitos
eleitorais. Também é
assinado um termo
de cooperação entre o
MP Eleitoral e o MP de
Contas.
4.12.2017
PGR PEDE
RESTAURAÇÃO DE
PRISÃO DE JACOB
BARATA FILHO
A PGR entra com
agravo regimental,
no Supremo Tribunal
Federal (STF), contra
a decisão monocrática
do ministro Gilmar
Mendes, que revogou
a prisão preventiva
do empresário Jacob
Barata Filho, decretada
pelo TRF2. Pede
também a restauração
da prisão do empresário.
5.12.2017
PGR DENUNCIA
GEDDEL, LÚCIO VIEIRA
LIMA E MAIS QUATRO
NO CASO DOS R$ 51
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MILHÕES ACHADOS EM
APARTAMENTO
Também foram
denunciadas outras
quatro pessoas: a
mãe dos políticos,
Marluce Vieira Lima,
os ex-secretários
parlamentares, Job
Ribeiro Brandão e
Gustavo Pedreira
do Couto Ferraz e
o empresário Luiz
Fernando Machado da
Costa Filho.
6.12.2017
PGR DEFENDE NO STF
RESTABELECIMENTO
DAS PRISÕES
PREVENTIVAS DE
JORGE PICCIANI
E OUTROS DOIS
DEPUTADOS
“As ordens judiciais
devem ser cumpridas.
O Poder Legislativo
não atua como órgão
revisor de atos judiciais”.
Com essa aﬁrmação,
na quarta-feira, 6 de
dezembro, no Supremo
Tribunal Federal (STF),
a procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, resumiu o
posicionamento do
Ministério Público
Federal (MPF) contra
normas estaduais
que permitem o
descumprimento de
decisões do Poder
Judiciário.
8.12.2017
EM DISCURSO NO
BANCO CENTRAL,
PGR DEFENDE

INSTRUMENTOS
DE COMBATE À
CORRUPÇÃO
A PGR falou da
importância de
assegurar a atuação
de enfrentamento à
corrupção por meio da
colaboração premiada,
dos acordos de leniência
e da prisão após decisão
de segunda instância.
11.12.2017
RAQUEL DODGE
DEFENDE QUE A
LEGISLAÇÃO INCLUA O
ACESSO À ÁGUA COMO
DIREITO HUMANO
Durante o “Seminário
Internacional Água, Vida
e Direitos Humanos
à Luz dos Riscos
Socioambientais”,
promovido pelo
CNMP e pela ESMPU,
Raquel Dodge lança
o Instituto Global do
Ministério Público
para o Meio Ambiente
que tem o objetivo de
congregar membros
dos Ministérios Públicos
do Brasil e do mundo
em torno de temas
ligados à proteção
dos recursos naturais,
sobretudo, da água.
11.12.2017
DEPUTADO FEDERAL
ANDRÉS SANCHEZ
É DENUNCIADO POR
CRIME TRIBUTÁRIO
13.12.2017
MPF ADOTA
PROVIDÊNCIAS PARA
CUMPRIMENTO
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DAS MEDIDAS
IMPOSTAS AOS 77
COLABORADORES DA
ODEBRECHT
Foram enviados
ofícios ao STF para
que os colaboradores
sejam intimados
sobre a abertura de
contas judiciais para
depósito da multa e do
perdimento de bens.
A PGR requer, ainda,
que eles informem
sobre o cumprimento
das demais medidas
previstas nos termos
das colaborações.
13.12.2017
PGR DEFENDE
QUE ACORDOS DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA
SEJAM FIRMADOS
EXCLUSIVAMENTE
PELO MPF
Para a PGR, a
titularidade da ação
penal é imprescindível
para a realização
de acordos de
colaboração
premiada. Esse foi
o posicionamento
defendido pela PGR,
durante julgamento
no STF.
14.12.2017
PGR REAFIRMA
INCONSTITUCIONALIDADE
DE DECRETO DO RJ
QUE REDUZ ÁREA DA
APA DE TAMOIOS
De acordo com Raquel
Dodge, a norma
promoveu subtração
de aproximadamente

15.356 hectares, o
equivalente a 68% da
área original.
14.12.2017
PGR REFORÇA
INCONSTITUCIONALIDADE
DE NORMA QUE
PREVÊ COLETA E
ARMAZENAMENTO
DE DNA DE MÃES E
RECÉM-NASCIDOS
O dispositivo da lei do
Rio de Janeiro que
determina a coleta
e o armazenamento
de material genético
(DNA) de mães e
recém-nascidos, por
hospitais, casas de
saúde e maternidades,
para identiﬁcação em
caso de troca de bebês,
afronta a Constituição
Federal e acarreta ônus
inúteis para as pessoas
atingidas. Essa é a tese
defendida pela PGR,
em parecer enviado
ao STF.
14.12.2017
MPF CIDADÃO 30
ANOS: PGR LANÇA
PROJETO DE
RESGATE HISTÓRICO
E DE APROXIMAÇÃO
DO MPF COM A
SOCIEDADE
Uma roda de
conversas com a
atual procuradorageral da República,
Raquel Dodge, e cinco
procuradores-gerais
de gestões anteriores
marcou o lançamento
do Projeto “MPF
Cidadão 30 anos”.

14.12.2017
MPF CONTESTA
REGRA QUE IMPEDE
PROCURADOR-GERAL
DE JUSTIÇA DE PEDIR
INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI MUNICIPAL
Em parecer, a PGR pede
que seja declarado
inconstitucional
o dispositivo da
Constituição do
Ceará, que impede o
procurador-geral de
Justiça de ajuizar ação
de inconstitucionalidade
contra lei ou ato
normativo municipal.
Para a PGR, a regra
afronta diretamente a
Constituição Federal,
que deﬁne como
dever institucional
do Ministério Público
propor esse tipo de
ação.
14.12.2017
PARA PGR, É
INCONSTITUCIONAL
LIMITAR A
GOVERNADOR
INSTAURAÇÃO
DE PROCESSO
LEGISLATIVO SOBRE
CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO
“Normas de reserva
de iniciativa são de
reprodução obrigatória
pelas unidades
federadas, uma vez que
decorrem diretamente
do princípio da
separação de poderes”.
Com esse argumento
a PGR reitera, em
parecer, os argumentos
da ADI nº 5.768.

14.12.2017
NORMAS QUE
DIFICULTAM
ACESSO DO MP A
INVESTIGAÇÕES
DE ACIDENTES
AÉREOS SÃO
INCONSTITUCIONAIS,
DIZ PGR
Em manifestação
enviada ao STF, a PGR
alertou que, sob a
perspectiva processual,
dispositivos modiﬁcados
no Código Brasileiro
de Aeronáutica (CBA)
estabelecem entraves
ilegítimos ao princípio
do devido processo legal
e diﬁcultam o direito
de acesso à justiça e à
ampla defesa.
14.12.2017
ESTADOS NÃO TÊM
COMPETÊNCIA PARA
LEGISLAR SOBRE
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL, DEFENDE PGR
Segundo Raquel
Dodge, a Constituição
Federal confere
essa prerrogativa
exclusivamente à União.
14.12.2017
COTA PARA INGRESSO
EM UNIVERSIDADE
COM BASE NA ORIGEM
DO CANDIDATO É
INCONSTITUCIONAL
É o que defende a
procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, reforçando a
ADI nº 5.650. A PGR
questiona a Lei nº
2.894/2004 (alterada
pela Lei nº 3.972/2013),
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que estabelece cota de
80% na Universidade
do Estado do
Amazonas para alunos
que cursaram o ensino
médio na rede pública
daquele estado e que
não tenham curso
superior.
14.12.2017
ATRIBUIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DO MP DE CONDUZIR
INVESTIGAÇÕES É
DEFENDIDA POR PGR
NO SUPREMO
A PGR questionou lei
que induz interpretação
de que a investigação
criminal é atividade
exclusiva dos
delegados de polícia.
Na manifestação,
aﬁrma que o texto
exclui a atuação do
Ministério Público. A
procuradora-geral,
Raquel Dodge, pede
que o art. 2º, § 1º, da
Lei nº 12.830/2013
seja declarado
inconstitucional.
14.12.2017
PGR DEFENDE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEIS QUE
BENEFICIAM
SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS
EM CONCURSOS
Segundo Raquel Dodge,
a adoção de tempo de
serviço na administração
pública estadual como
critério de desempate
em concursos públicos é
inconstitucional.
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15.12.2017
DECRETO QUE ATRIBUI
À POLÍCIA CIVIL
FISCALIZAÇÃO DE
LOCAIS DE DIVERSÃO É
INCONSTITUCIONAL
A PGR envia parecer na
ADPF nº 473/MA contra
o Decreto nº 5.068/1973,
do estado do Maranhão,
que atribui à Polícia
Civil a ﬁscalização de
estabelecimentos
destinados à
diversão pública e a
práticas esportivas.
O pedido é pela
inconstitucionalidade
formal e material da
norma, uma vez que a
Constituição reserva aos
municípios o controle
desse tipo de atividade.
15.12.2017
PGR QUESTIONA
LEI MINEIRA QUE
FLEXIBILIZA REGRAS
DE OCUPAÇÃO EM
ÁREAS DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL
PERMANENTE
Para a PGR, a regra
contraria princípios
constitucionais da
precaução e do
ambiente equilibrado.
Além disso, afronta a
competência privativa da
União para legislar sobre
proteção ambiental e
representa retrocesso
social, ao ﬂexibilizar as
regras de ocupação em
áreas protegidas.
15.12.2017
LEI QUE ESTABELECE
A ORGANIZAÇÃO

DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA E
DOS MINISTÉRIOS É
INCONSTITUCIONAL,
DIZ PGR
Em parecer, reaﬁrma a
inconstitucionalidade da
Medida Provisória (MP)
nº 782/2017, convertida
na Lei nº 13.505/2017,
que estabelece a
organização básica dos
órgãos da Presidência
da República e dos
Ministérios. Entende
ainda que a conversão
não afasta os vícios de
inconstitucionalidade
presentes no ato
normativo e o
prosseguimento da
ação.
15.12.2017
LEI DE MATO GROSSO
QUE CONCEDE
REDUÇÃO DO ICMS
SEM AVAL DO CONFAZ
É INCONSTITUCIONAL
PGR questiona inteiro
teor de norma de Mato
Grosso que trata da
cobrança do imposto
nas atividades de
comércio atacadista de
gêneros alimentícios
industrializados, secos e
molhados em geral.
15.12.2017
PGR REAFIRMA
DENÚNCIA CONTRA
SENADOR ROMERO
JUCÁ E REBATE
ALEGAÇÕES DA
DEFESA
PGR defende o
recebimento da
denúncia por corrupção

e lavagem de dinheiro. O
senador foi denunciado
no mês de agosto por
ter, supostamente,
recebido propina
de R$ 150 mil para
beneﬁciar a Odebrecht
na tramitação de duas
medidas provisórias.
18.12.2017
PGR PEDE SUSPENSÃO
DE LIMINAR
QUE CONCEDE
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE EM MATO
GROSSO DO SUL
A PGR alerta que
o cumprimento da
ordem ameaça a
integridade física e a
vida dos envolvidos na
disputa pelas terras.
Ao concordar com o
pedido de suspensão
de liminar feito pela
Fundação Nacional do
Índio (Funai), Raquel
Dodge aponta para a
tensão e a instabilidade
na área dos conﬂitos.
18.12.2017
PGR SE MANIFESTA
A FAVOR DE LIMINAR
CONTRA MEDIDA
PROVISÓRIA QUE ADIA
REAJUSTE SALARIAL
DE SERVIDORES
PÚBLICOS
Raquel Dodge cita,
em manifestação, o
fato de o aumento
salarial atingido pela
MP estar previsto para
o dia 1º de janeiro de
2018, como justiﬁcativa
para o atendimento
do critério de urgência
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na apreciação do
pedido. No mérito, a
procuradora-geral
sustenta que a norma
editada, em 30 de
outubro de 2017, fere a
Constituição Federal.
18.12.2017
GOVERNO NÃO PODE
USAR CRÉDITO
SUPLEMENTAR
PARA PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM
DEFESA DA REFORMA
DA PREVIDÊNCIA
PGR apresenta
Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI nº 5.863) contra
o Anexo I da Lei nº
13.528/2017, que abriu
crédito suplementar no
valor de R$ 99 milhões
para comunicação
institucional da
Presidência da
República.
18.12.2017
RELATÓRIO
APRESENTA
INFORMAÇÕES
SOBRE CONDIÇÕES
DAS DELEGACIAS NO
BRASIL
Raquel Dodge participa
do lançamento da
publicação “O Ministério
Público e o Controle
Externo da Atividade
Policial”.
18.12.2017
PGR DENUNCIA
PARLAMENTARES POR
CRIMES DE PECULATO,
PREVARICAÇÃO E
FALSO TESTEMUNHO

As denúncias foram
contra o senador Sérgio
Petecão (PSD-AC),
por peculato e falso
testemunho; contra
o deputado federal
licenciado Valdir
Rossoni, por crime de
prevaricação; e contra
a deputada federal
Erika Kokay (PT-DF),
por peculato. Os ilícitos
foram praticados no
exercício do mandato,
quando os envolvidos
eram deputados
estaduais e distrital, no
caso de Erika Kokay.
18.12.2017
PGR REITERA
PEDIDO PARA QUE
STF HOMOLOGUE
RESCISÃO DE
COLABORAÇÃO DE
JOESLEY BATISTA E
RICARDO SAUD
Ao longo das 45
páginas que integram
o documento, a PGR
rebate as alegações
- tanto processuais
quanto de mérito - que
foram apresentadas
ao STF pela defesa dos
dois colaboradores
após a instauração
do procedimento
administrativo e reitera
que eles descumpriram
as cláusulas 25 e 26 dos
acordos ﬁrmados com
o MPF em 3 de maio
de 2017.
18.12.2017
MINISTRO DO STF
CONCEDE LIMINAR E
SUSPENDE MP QUE

ADIA REAJUSTE
SALARIAL DE
SERVIDORES
PÚBLICOS
O ministro do STF
Ricardo Lewandowski
concedeu liminar para
suspender a Medida
Provisória nº 805/2017,
que adiou o reajuste
salarial dos servidores
públicos federais do
Executivo, seguindo
parecer da PGR.
18.12.2017
HOMOLOGADO
ACORDO FIRMADO
PARA GARANTIR
REPASSE AO PODER
JUDICIÁRIO NO RIO DE
JANEIRO
Seguindo
entendimento da PGR,
o STF homologou
acordo ﬁrmado entre
o governo do estado
do RJ e o Tribunal de
Justiça (TJ-RJ) local
para garantir o repasse,
em duodécimos, dos
recursos orçamentários
do Poder Judiciário
estadual. Para a
PGR, a conciliação
para a solução de
conﬂitos resulta em
desfecho mais célere
e proveitoso para o
interesse público.
18.12.2017
PGR OPINA PELA
HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO JUDICIAL
SOBRE PLANOS
ECONÔMICOS
A PGR opinou pela
homologação do acordo

ﬁrmado entre bancos
e poupadores para pôr
ﬁm às ações judiciais
sobre a correção de
aplicações na poupança
durante a vigência dos
planos Bresser (1987),
Verão (1989) e Collor 1
(1991).
19.12.2017
PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA
APRESENTA
BALANÇO DOS TRÊS
PRIMEIROS MESES
DA ATUAL GESTÃO
(TRANSPARÊNCIA!)
No período, foram
oferecidas 14
denúncias, mais de
1,4 mil manifestações
protocoladas, sendo 63
em Ações Diretas de
Inconstitucionalidade
(ADIs), além da
apresentação de 20
memoriais sobre
temas polêmicos,
manifestações em 216
inquéritos policiais,
solicitação em dezenas
de medidas cautelares
e adoção de ações para
garantir o avanço das
investigações em curso.
19.12.2017
RECURSOS PÚBLICOS:
PGR DENUNCIA
DEPUTADO SABINO
CASTELO BRANCO
POR PECULATO
Ele é acusado de usar
recursos públicos da
Câmara dos Deputados
para remunerar o
cinegraﬁsta Jair
Campos de Almeida,
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que trabalhava em
seu programa de TV.
Segundo a denúncia, os
dois tinham consciência
da irregularidade
praticada e, por isso,
a PGR pede que
sejam condenados a
devolver à União o valor
desviado, acrescido de
juros e correção.
20.12.2017
DEPUTADO FEDERAL
WLADIMIR COSTA É
DENUNCIADO POR
DESVIO DE R$ 230
MIL, QUE DEVERIAM
TER SIDO APLICADOS
EM ATIVIDADES
ESPORTIVAS
Segundo a PGR,
os recursos foram
repassados ao Instituto
Nossa Senhora de
Nazaré de Educação,
Esporte e Lazer de
Barcarena (PA), por
meio de um convênio
com o estado do
Pará, via Secretaria
de Educação, Esporte
e Lazer (SEEL), para
a realização de aulas
de canoagem, mas o
projeto nunca existiu.
20.12.2017
PGR RECORRE DE
DECISÃO QUE NEGOU
BLOQUEIO DE BENS
DE AÉCIO E ANDREA
NEVES
A medida requerida
pela PGR busca
garantir a reparação
do dano moral coletivo
decorrente da prática
de corrupção passiva,

3£JLQDGH

além do pagamento
de multa, sanções que
podem ser aplicadas
aos dois no ﬁm da ação
penal. Aécio e Andrea
foram denunciados
pela PGR por terem
solicitado e recebido R$
2 milhões em propina
pagos por Joesley
Batista, do Grupo J&F.
No inquérito, o senador
também é acusado de
obstrução da justiça,
por tentar impedir
as investigações da
Operação Lava Jato.
22.12.2017
PGR AVALIA
SOLICITAR A
FEDERALIZAÇÃO DE
CRIMES AO STJ
Somente em
dezembro desse ano,
foram instaurados
17 procedimentos
preparatórios
de Incidente de
Deslocamento de
Competência (IDC),
que reúnem elementos
para embasar os
pedidos.
22.12.2017
GRUPO DE TRABALHO
DA LAVA JATO, EM
BRASÍLIA, TERÁ
REFORÇOS A PARTIR
DO PRÓXIMO ANO
Raquel Dodge
oﬁcializou a escolha de
quatro procuradores
da República que
reforçarão a equipe da
Secretaria da Função
Penal Originária no
Supremo Tribunal

Federal (SFPO/STF).
Dois dos selecionados
atuarão de forma
exclusiva no Grupo de
Trabalho da Lava Jato.
Pela primeira vez, a
escolha foi realizada
por meio de processo
seletivo regido por
edital público. Com o
reforço, o GT da Lava
Jato passa a ter 10
membros.
27.12.2017
RAQUEL DODGE
PROPÕE ADI CONTRA
DECRETO QUE
DEFINIU CRITÉRIO
PARA CONCESSÃO DE
INDULTO NATALINO
A PGR envia ao
STF Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) contra o decreto
presidencial que
concedeu indulto de
natal e comutação de
penas a condenados
de todo o país. Entre
os argumentos
apresentados na ação,
estão o de que a norma
fere a Constituição
Federal ao prever
a possibilidade de
exonerar o acusado
de penas patrimoniais
e não apenas das
relativas à prisão,
além de permitir
a paralisação de
processos e recursos
em andamento.
28.12.2017
PGR: EMENDA
QUE PERMITE AOS
PARTIDOS DEFINIREM

LIVREMENTE A
DURAÇÃO DE
DIRETÓRIOS
PROVISÓRIOS É
INCONSTITUCIONAL
Em Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI nº 5.875), a PGR
pede a suspensão
imediata do art. 1º da
Emenda Constitucional
nº 97/2017, que
garante aos partidos
políticos autonomia
para deﬁnir livremente
a duração de seus
diretórios e órgãos
provisórios. Segundo
a PGR, o dispositivo
fere cláusulas pétreas
da Constituição
Federal e tem caráter
antidemocrático, ao
concentrar o poder
decisório nos diretórios
nacionais e favorecer a
existência de “partidos
de aluguel”.
28.12.2017
PGR REFORÇA LAVA
JATO NO RIO DE
JANEIRO
Raquel Dodge assina
portaria que inclui
o procurador da
República Stanley
Valeriano da Silva na
Força-Tarefa da Lava
Jato com atuação no
estado. Desse modo, o
procurador lotado na
cidade de Campos dos
Goytacazes, no interior
do Rio, passa a atuar
de forma exclusiva nos
casos que integram
o acervo da FT pelo
período de um ano.
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28.12.2017
STF ACATA
INTEGRALMENTE
PEDIDO DE RAQUEL
DODGE E SUSPENDE
PARTE DO DECRETO
DE INDULTO
A PGR sustenta que
a medida causa
impunidade de crimes
graves, como os
apurados no âmbito da
Lava Jato e de outras
operações de combate
à “corrupção sistêmica”
registrada no país.

JAN
2018

12.1.2018
PGR PEDE
SUSPENSÃO DE
LIMINAR QUE
PERMITE DESVIO
DE FINALIDADE DE
RECURSOS FEDERAIS
PARA PAGAMENTO DE
PESSOAL
O pedido de suspensão
da liminar refere-se ao
governo do Rio Grande
do Norte, que utilizou
recursos destinados
à área de saúde para
o pagamento de
pessoal. Para Raquel
Dodge, a medida
é inconstitucional,
porque a Constituição
proíbe que verbas
transferidas pela União
sejam usadas para
pagar pessoal nos
estados (art. 167-X).
Além disso, houve
desvio de ﬁnalidade,
porque o convênio só
permite que as verbas
sejam usadas para
pagar ações e serviços
de saúde.
12.1.2018
GRUPO DE TRABALHO
DA LAVA JATO NA
PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA
GANHA REFORÇO
Foi designado o
procurador da
República Alessandro
José Fernandes, que
atua no Paraná, para
integrar o Grupo de
Trabalho da Lava Jato
na PGR. Fernandes
vai colaborar com os
trabalhos do grupo

na PGR, e também
continuará exercendo
suas atribuições
na Procuradoria
da República no
Paraná. O objetivo
da medida, segundo
a PGR, é garantir a
celeridade e o devido
aprofundamento das
investigações criminais
contra pessoas com
prerrogativa de foro
perante o STF.
16.1.2018
PROCURADORIAGERAL DA
REPÚBLICA DISCUTE
POSSIBILIDADES DE
COOPERAÇÃO COM
O EMBAIXADOR DA
ITÁLIA
A PGR recebe a visita
do embaixador italiano
Antônio Bernadini e do
ministro conselheiro
Fillipo La Rosa.
17.1.2018
PGR SE MANIFESTA
CONTRA
CONCESSÃO DE
INDULTO NATALINO
A HENRIQUE
PIZZOLATO, EXDIRETOR DE
MARKETING DO BB
No parecer, a
procuradora-geral
argumenta que não
há previsão normativa
vigente para amparar
a pretensão da defesa.
Ela explica que os
pontos sustentados
pela requerente
foram suspensos
liminarmente
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por decisão do
STF, nos autos da
Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) nº 5.874,
proposta pela
Procuradoria-Geral da
República (PGR).
18.1.2018
PGR REITERA PEDIDO
PARA EXECUÇÃO
IMEDIATA DE PENA
APLICADA A IVO
CASSOL
Além dele, o
pedido abrange a
execução imediata
da pena aplicada a
Erodi Antônio Matt
e a Salomão da
Silveira. Eles foram
condenados, em 2013,
na Ação Penal (AP)
565, pela prática de
crimes de licitação.
22.1.2018
RAQUEL DODGE
DEFINE NOVOS
DIRETORES DA
ESCOLA SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO
O procurador Regional
da República João Akira
Omoto aceita convite
para ser o próximo
diretor-geral da Escola
Superior do Ministério
Público da União
(ESMPU). Também é
deﬁnido o diretor-geral
adjunto: o procurador
do Trabalho Alberto
Bastos Balazeiro,
lotado no Ministério
Público do Trabalho na
Bahia.

3£JLQDGH

23.1.2018
PGR APRESENTA
DENÚNCIA CONTRA
DEPUTADO BETO
MANSUR POR
SONEGAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA
De acordo com a
Receita Federal,
o parlamentar
omitiu informações
na declaração do
Imposto de Renda,
ano-calendário 2003,
relativas a rendimentos
com base na variação
patrimonial e em
depósitos de origem
não comprovada.
O rombo ao ﬁsco
supera R$ 796
mil. A PGR pede a
perda do mandato
do parlamentar e a
reparação do dano
causado, com juros e
correção monetária.
23.1.2018
MPF E AGÊNCIA
DE COMBATE
À CORRUPÇÃO
DO REINO
UNIDO ASSINAM
MEMORANDO DE
ENTENDIMENTO
O documento foi
assinado entre o MPF
e o Serious Fraud
Ofﬁce (SFO), agência
especializada do Reino
Unido que atua no
combate à corrupção.
O documento foi
assinado pela secretária
de Cooperação
Internacional (SCI),
Cristina Romanó. Pelo
acordo, as instituições

se comprometem a
trabalhar em conjunto
em investigações
de casos complexos
envolvendo fraudes
ﬁnanceiras e corrupção.
Em Londres, a PGR
participa de duas
mesas-redondas
sobre combate ao
trabalho escravo
contemporâneo
no Foreign &
Commonwealth
Ofﬁce (FCO), órgão
equivalente ao
Ministério de Relações
Exteriores no Brasil.
24.1.2018
PGR ANUNCIA
CRIAÇÃO DE FORÇATAREFA PARA
INVESTIGAR CASOS
DE TRABALHO
ESCRAVO NA
FAZENDA BRASIL
VERDE
PGR anuncia, durante
palestra no King’s
College, em Londres,
a criação de uma
força-tarefa que vai
ajudar a reconstituir
o processo sobre
trabalhadores mantidos
em situação análoga
à escravidão por mais
de uma década na
Fazenda Brasil Verde,
no sul do Pará. O grupo
é composto por quatro
procuradores que vão
atuar na coleta de
material probatório e
oitiva de testemunhas.
O objetivo é garantir
o cumprimento das
medidas impostas pela

Corte Interamericana
de Direitos Humanos
(Corte IDH) ao Estado
brasileiro.
31.1.2018
PGR ENVIA AO STF
DUAS DENÚNCIAS
CONTRA O DEPUTADO
FEDERAL ALFREDO
KAEFER (PSL/PR)
O parlamentar é
acusado de praticar
diversos crimes com
o objetivo de obter
vantagens ilícitas
e beneﬁciar suas
empresas, causando
prejuízo a credores
públicos e privados.
Para garantir o
ressarcimento
dos danos, foram
pedidos o bloqueio
e a indisponibilidade
de bens, direitos e
valores do parlamentar
e de 14 empresas
pertencentes a ele,
até o limite de R$ 341
milhões.
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1.2.2018
ABERTURA DO
ANO JUDICIÁRIO:
PGR DEFENDE
EFETIVIDADE DA
JUSTIÇA E COMBATE À
IMPUNIDADE
Garantir a efetividade
da Justiça por meio
do cumprimento das
decisões, da reparação
dos danos e da
responsabilização dos
culpados. A medida
foi classiﬁcada com
prioridade para 2018
pela PGR, em discurso
durante solenidade
de abertura do ano
Judiciário no STF.
Raquel Dodge frisou o
esforço que tem sido
feito pelo Ministério
Público brasileiro
para assegurar a
resolutividade da
Justiça em meio a um
cenário de aumento
da violência urbana,
corrupção e de crise no
sistema prisional.
1.2.2018
PGR DENUNCIA DOIS
DEPUTADOS FEDERAIS
DE ALAGOAS POR
CRIME DE PECULATO
Foram denunciados por
peculato os deputados
federais Cícero Almeida
(Podemos-AL) e Paulo
Fernando Santos Paulão (PT-AL). Os
parlamentares foram
investigados pela Polícia
Federal no âmbito da
Operação Taturana,
deﬂagrada em 2007.
O objetivo foi apurar

desvios na Assembleia
Legislativa de Alagoas,
que provocaram
prejuízo superior a R$
200 milhões aos cofres
públicos.

da Constituição, pelo
qual ninguém será
obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma
coisa, senão em
virtude da lei.

1.2.2018
NORMA QUE PERMITE
COLETA DE MATERIAL
GENÉTICO PARA
IDENTIFICAÇÃO
CRIMINAL É
CONSTITUCIONAL, DIZ
PGR
A identiﬁcação da
pessoa é direito estatal
voltado à preservação
da segurança
pública. Esse foi o
entendimento da
PGR, ao se manifestar
favorável à coleta de
material genético para
identiﬁcação criminal.
Para Raquel Dodge, a
coleta de perﬁl genético
mostra-se como
reﬂexo da progressão
cientíﬁca, cuja eﬁciência
e indiscutível relevância
têm ensejado a adoção
nos mais diversos
países. No documento,
a PGR manifesta-se
pelo desprovimento de
recurso contra decisão
do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, que
autorizou a coleta de
material biológico do
recorrente, baseado
na Lei nº 12.654/2012.
O recurso aponta
inconstitucionalidade
da norma por ofensa
ao princípio da não
autoincriminação e
ao art. 5º, inciso II,

1.2.2018
MP ELEITORAL VAI
ATUAR PARA COIBIR
A CORRUPÇÃO E
A FRAUDE NAS
ELEIÇÕES 2018,
AFIRMA PGE
Na primeira sessão
do ano no TSE, a
PGR destaca que o
MP Eleitoral estará
pronto para coibir a
corrupção e a fraude
nas Eleições 2018, de
forma a garantir o
cumprimento da Lei da
Ficha Limpa e a correta
aplicação de recursos
do fundo eleitoral.
Ela lembrou que a
corrupção eleitoral
tem deixado estragos
na democracia
brasileira e que cabe
ao MPE e à Justiça
Eleitoral cumprirem
seus papéis de forma
a garantir a lisura do
pleito e contribuir
para os avanços na
representatividade
brasileira.
5.2.2018
PGR QUESTIONA
NORMA QUE
DETERMINA A
IMPRESSÃO DO VOTO
NAS PRÓXIMAS
ELEIÇÕES
A obrigatoriedade
de impressão do
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voto representa um
retrocesso para o
processo eleitoral,
amplia a possibilidade
de fraudes, além de ser
uma ameaça ao sigilo da
manifestação do eleitor.
Estes foram alguns dos
argumentos citados
pela procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, ao propor ADI
contra parte de uma lei
aprovada em 2015. Na
petição enviada ao STF,
a PGR sustenta ainda
que a implementação
da medida, que
prevê a impressão
automática dos votos,
potencializará falhas, ao
mesmo tempo que não
garantirá o pretendido
controle alegado pelos
autores da norma.
Estudo divulgado pelo
TSE aponta que a
adoção do novo modelo
em todo o país custará
R$ 1,8 bilhão.
5.2.2018
ASSINADO DECRETO
QUE CRIA DOCUMENTO
PROVISÓRIO PARA
MIGRANTES E
REFUGIADOS
O decreto cria o
Documento Provisório
de Registro Nacional
Migratório para
assegurar direitos
constitucionais e
acesso a serviços
públicos a migrantes e
refugiados no Brasil. A
medida foi oﬁcializada
em solenidade no
Palácio do Planalto,
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pelo presidente da
República, Michel
Temer, e contou com
a participação da
procuradora-geral da
República e presidente
do Conselho Nacional
do Ministério Público
(CNMP), Raquel Dodge.
6.2.2018
EM ALEGAÇÕES
FINAIS, PGR PEDE AO
STF CONDENAÇÃO
DO DEPUTADO
ANÍBAL GOMES
POR CORRUPÇÃO
E LAVAGEM DE
DINHEIRO
O deputado federal
Aníbal Gomes (MDBCE) e o engenheiro
Luís Carlos Batista
Sá respondem por
crimes de corrupção
nas modalidades ativa
e passiva e também
por lavagem de
dinheiro. Os dois foram
acusados de receber
R$ 3 milhões como
contrapartida por
interferências em um
contrato da Petrobras.
A ação pede a
condenação dos réus,
além da reparação
dos danos materiais e
morais no valor R$ 12,1
milhões e da perda do
mandato parlamentar.
Apresentada em
junho do ano
passado, a denúncia
contra o político
e o engenheiro
foi recebida por
unanimidade pela 2ª
Turma do STF.

6.2.2018
STF DETERMINA
PRISÃO IMEDIATA DE
DEPUTADO FEDERAL
CONDENADO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA
A Primeira Turma do
STF acolheu pedido
da PGR e determinou
a prisão imediata do
deputado federal João
Rodrigues (PSD/SC).
A decisão, por maioria
de votos, conﬁrmou
jurisprudência da Corte,
favorável à prisão
após a condenação
em segunda instância,
mesmo entendimento
defendido pela PGR.

Kleyne Aparecida
compartilharam dores
e desalentos de terem
sido submetidos ao
crime do trabalho
escravo. A mediação
da conversa foi
feita pelo jornalista
Leonardo Sakamoto.
A PGR ressalta que a
missão de combater o
trabalho escravo tem
sido muito difícil, com
avanços e retrocessos,
mas pediu união entre
as instituições e a
sociedade civil para
enfrentar as mazelas
desse crime contra a
dignidade humana.

6.2.2018
TRABALHADORES
RESGATADOS DÃO VOZ
AOS FRIOS NÚMEROS
DA ESCRAVIDÃO
CONTEMPORÂNEA
Histórias de vida
marcadas por trabalho
desumano, exploração
e violência psicológica
emocionaram
o público que
compareceu ao evento
“Vozes da Escravidão
Contemporânea:
correntes invisíveis,
marcas evidentes”,
promovido nesta
terça-feira (6) pelo
Ministério Público
Federal (MPF) e pela
Comissão Nacional
de Erradicação do
Trabalho Escravo
(Conatrae). Os
trabalhadores Ismauir
de Sousa, João
Batista da Cunha e

6.2.2018
MPE ATUARÁ EM
PARCERIA COM
JUSTIÇA ELEITORAL
PARA GARANTIR
LISURA DAS
ELEIÇÕES 2018, DIZ
PGE
Os ministros Luiz
Fux e Rosa Weber
tomaram posse, nesta
terça-feira (6), como
presidente e vice do
Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Na
cerimônia, a PGR
destaca que o desaﬁo
da nova gestão é
grande, sobretudo
diante da proximidade
das eleições gerais
e dos impactos
decorrentes das
recentes mudanças
legislativas, da
inﬂuência das redes
sociais nas campanhas
e das notícias falsas.
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7.2.2018
SUS DEVE SER
RESSARCIDO POR
ATENDIMENTO
PRESTADO A
PACIENTES DE
PLANOS DE SAÚDE,
DECIDE STF
Por unanimidade,
o STF decide que o
Sistema Único de
Saúde (SUS) deve
ser ressarcido pelo
atendimento prestado
a pacientes de planos
de saúde. A decisão
seguiu entendimento
da ProcuradoriaGeral da República
(PGR), que foi
aplicado em recurso
com repercussão
geral, ou seja, será
usado em processos
semelhantes.
8.2.2018
DEPUTADO FEDERAL
JOÃO RODRIGUES É
PRESO APÓS PEDIDO
DA PGR AO SUPREMO
PARA EXECUÇÃO DA
PENA
O pedido da PGR
teve como objetivo
iniciar imediatamente
a execução da
pena imposta ao
parlamentar, por causa
da proximidade da
prescrição do crime,
que ocorreria em
12 de fevereiro. Em
2009, o parlamentar
foi condenado a 5
anos e 3 meses de
detenção, pelo TRF4,
por crimes contra
a Lei de Licitações,

cometidos quando
era prefeito interino
de Pinhalzinho (SC).
Ele foi denunciado por
ter fraudado licitação
para a compra de
retroescavadeira.
8.2.2018
LAVA JATO:
PGR DEFENDE
MANUTENÇÃO
DE PRISÃO DE
GERENTE DE
EMPREENDIMENTOS
DA PETROBRAS
A PGR envia ao
STF parecer pela
manutenção da prisão
preventiva do gerente
de empreendimentos
da Petrobras, Márcio
de Almeida Ferreira.
Ele foi denunciado
na Operação Lava
Jato pelos crimes de
corrupção passiva,
lavagem de dinheiro e
organização criminosa
e está preso desde
abril do ano passado.
14.2.2018
PGR SE MANIFESTA
CONTRA CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS
AO EX-PRESIDENTE
LULA
A defesa de Lula
recorreu ao STF após
ter uma solicitação
negada no STJ. A
avaliação da PGR é de
que o pedido - cujo
propósito é evitar que
o TRF4 decrete a prisão
do político - não pode
ser conhecido pela
Suprema Corte por

questão processual,
uma vez que não teve
o julgamento concluído
no STJ. No mérito,
o entendimento é
o de que o HC deve
ser negado, pois
o caso conﬁgura
a possibilidade de
execução de pena
após o chamado duplo
grau de jurisdição,
medida que desde
2016 é considerada
constitucional pelo STF.
14.2.2018
EX-GOVERNADOR DO
RIO SÉRGIO CABRAL
DEVE SER MANTIDO
EM PRESÍDIO DO
PARANÁ, DEFENDE
PGR
A decisão de transferilo foi tomada em
razão das regalias que
eram concedidas ao
político, no presídio
de Benﬁca, onde
estava custodiado.
Segundo a PGR, a
decisão de transferir
o ex-governador foi
tomada com base em
elementos probatórios
sólidos que indicavam
a concessão de
benesses, privilégios
e regalias no presídio
carioca.
15.2.2018
PGR PEDE
CONDENAÇÃO DO
DEPUTADO ANDRÉ
MOURA E DEVOLUÇÃO
DE VERBA DESVIADA
DE MUNICÍPIO
SERGIPANO

Raquel Dodge apresenta
alegações ﬁnais em três
ações penais contra o
deputado federal André
Luiz Dantas Ferreira
(PSC-SE)
que usa nome político
de André Moura. O texto
aponta o parlamentar
como responsável pelos
crimes de formação de
quadrilha e peculato
tipiﬁcado como de
responsabilidade de
prefeito, de 2005 a
2007, por desvios de
recursos do município
de Pirambu, em
Sergipe. A PGR pede,
além da condenação,
o ressarcimento aos
cofres públicos e o
pagamento do triplo
do valor das verbas
desviadas a título de
danos morais em
favor da população de
Pirambu.
15.2.2018
PGR DEFENDE QUE
DEPUTADO PAULO
MALUF CONTINUE O
CUMPRIMENTO DA
PENA EM REGIME
FECHADO
PGR apresenta
contrarrazões em
ação penal ajuizada
pelo Ministério Público
Federal (MPF). O
parlamentar foi
condenado a sete
anos, nove meses e
dez dias de reclusão
e ao pagamento
de multa, por ter
desviado dinheiro
público para o exterior.
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16.2.2018
PGR: NORMA DE
TOCANTINS QUE
INSTITUI SUBTETO
A SERVIDORES DO
PODER JUDICIÁRIO
ESTADUAL É
INCONSTITUCIONAL
De acordo com a
PGR, a deﬁnição
de subteto para o
Poder Judiciário dos
estados deve ser
correspondente aos
vencimentos mensais
dos desembargadores
do Tribunal de Justiça.
Ao deﬁnir que a
remuneração do
integrante da carreira
de nível superior não
exceda 90,25% do
salário de um juiz
substituto, a norma
de Tocantins ﬁxou
teto remuneratório
diferente do deﬁnido
pela Constituição.
16.2.2018
LEI DO RJ QUE FIXA
APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA
AOS 75 ANOS PARA
MEMBROS DO MP É
INCONSTITUCIONAL,
AFIRMA MPF
Esse foi o
posicionamento
defendido pela PGR
em dois pareceres
enviados ao STF,
em ações diretas de
inconstitucionalidade,
ajuizadas pela
Associação Nacional
dos Membros do
Ministério Público
(Conamp) e pela

3£JLQDGH

Associação dos
Magistrados
Brasileiros (AMB).
Nos documentos, a
procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, esclarece
que, de acordo com
os arts. 40, § 1º-II e
93-VI, da Constituição
Federal, somente uma
lei complementar,
de iniciativa do STF,
pode ﬁxar limite etário
para aposentadoria
dessa categoria
de servidores, não
havendo possibilidade
de os estados ou
municípios legislarem
sobre o tema.
“Partindo dessas
considerações,
é juridicamente
ilegítima a referência
à lei complementar
estadual, contida na
Emenda 59/2015
do Rio de Janeiro”,
destaca o texto.
16.2.2018
CABE AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO
FISCALIZAR REPASSE
DE VERBAS FEDERAIS
AO FUNDEB, DIZ PGR
O posicionamento
é da PGR que opina
pela improcedência
da ação proposta
pelo partido
Solidariedade. Para a
PGR, a competência
é do TCU porque
as verbas federais
do Fundeb são
de caráter de
complementação

do valor mínimo
anual gasto por
aluno, definido
nacionalmente. A
PGR destaca que
cabe ao TCU fiscalizar
a correta aplicação
dos recursos
repassados pela
União a outros entes
federativos.
19.2.2018
PGR MANIFESTA-SE
CONTRA RECURSO DE
LULA NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
Nas contrarrazões,
a PGR defende que
a decisão do relator
do caso, ministro
Edson Fachin, deve
ser mantida, por
ter sido baseada no
entendimento da
Corte de que não cabe
recurso extraordinário
para o simples reexame
de prova.
20.2.2018
#MULHERESNAPOLÍTICA: MPF
DEFENDE MEDIDAS
PARA AUMENTAR
PARTICIPAÇÃO
FEMININA EM
PARTIDOS E CARGOS
POLÍTICOS
A ProcuradoriaGeral Eleitoral (PGE)
promove durante
toda a semana uma
ação nos veículos
institucionais do
Ministério Público
Federal (MPF)
e nas mídias
sociais (Facebook,

Instagram e Twitter)
para relembrar as
conquistas e debater
medidas ainda
necessárias para
assegurar que mais
mulheres sejam
eleitas.
20.2.2018
RAQUEL DODGE
ENVIA AO STF
DOIS ACORDOS DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA
PARA ANÁLISE E
HOMOLOGAÇÃO
Foram os primeiros
acordos assinados na
atual gestão. Somados,
os dois acordos
preveem a devolução
de cerca R$ 10 milhões
aos cofres públicos, em
multas e ressarcimento
pela prática de crimes
de corrupção e lavagem
de dinheiro.
21.2.2018
EM EVENTO NA
PGR, SEBASTIÃO
SALGADO RESSALTA
PARTICIPAÇÃO
DE INDÍGENAS E
RIBEIRINHOS NA
PRESERVAÇÃO
DA FLORESTA
AMAZÔNICA
Um dos objetivos do
encontro, que reuniu
representantes do
Ministério Público
Brasileiro, foi discutir
o acesso à água como
direito humano,
com destaque para
a preservação dos
recursos hídricos.
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21.2.2018
#MULHERESNAPOLÍTICA:
PGR DEFENDE
APLICAÇÃO DE
PELO MENOS 30%
DOS RECURSOS
PÚBLICOS DE
CAMPANHA NAS
CANDIDATURAS
Para a PGR, o
percentual previsto
em lei para o
financiamento
público de
campanhas eleitorais
de candidatas é
insuficiente para
proteger o direito
político feminino. De
acordo com o art. 9º
da Lei nº 13.165/2015,
os partidos devem
aplicar, no mínimo,
5% e no máximo, 15%
dos recursos públicos
de campanha
na promoção de
candidatas. A PGR,
no entanto, diz
que a norma é
inconstitucional e
defende que esse
percentual seja de
pelo menos 30%,
para se adequar ao
sistema de cotas para
as candidaturas,
que deve ser
interpretado de
forma sistêmica.
A manifestação
de Raquel Dodge
foi enviada ao
Supremo Tribunal
Federal (STF) na
Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) nº 5.617.

22.2.2018
RAQUEL DODGE
DISCUTE
REMUNERAÇÃO DO
SETOR PÚBLICO COM
STF E CÂMARA DOS
DEPUTADOS
PGR reúne-se com
a presidente do STF,
Cármen Lúcia, e com o
presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia. O objetivo do
encontro foi discutir
o teto remuneratório
do setor público e a
transparência das
informações.
23.2.2018
RAQUEL DODGE
DEFENDE JUSTIÇA
MAIS RESOLUTIVA
DURANTE
LANÇAMENTO DO
PLANO GERAL DE
ATUAÇÃO DO MPGO
Presidente do CNMP,
Raquel Dodge defende
nesta sexta-feira (23),
maior resolutividade
do Sistema de Justiça
como alternativa para
a crise do sistema
penitenciário nacional.
Para ela, a solução
passa pela adoção
de medidas que
incluam a redução
do encarceramento
de crimes não
violentos e prisão
para os crimes graves,
como corrupção,
homicídio e roubo;
e por planejamento
de prioridades. A
aﬁrmação da PGR
foi feita durante

solenidade de
lançamento do Plano
Geral de Atuação (PGA)
do Ministério Público
de Goiás para o biênio
2018/2019, realizado
em Goiânia.
23.2.2018
CASO DO TRIPLEX:
MPF AFIRMA QUE HÁ
FUNDAMENTAÇÃO
PARA EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA
DE LULA
Por haver fundamento
jurídico no acórdão de
segunda instância e
jurisprudência do STF e
do STJ, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
pode começar a cumprir
provisoriamente a pena
de 12 anos e 1 mês a
que foi condenado há
menos de um mês pelo
TRF4. No parecer, o
subprocurador-geral da
República Francisco de
Assis Vieira Sanseverino
segue o posicionamento
da procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, em pedido
similar da defesa de Lula
feito ao STF
e liminarmente negado
pelo ministro Edson
Fachin, no início deste
mês.
26.2.2018
PGR RESCINDE
ACORDO DE
COLABORAÇÃO DE
WESLEY BATISTA E
FRANCISCO DE ASSIS
A providência foi
tomada no âmbito

de um procedimento
administrativo e
é decorrente da
constatação de que,
assim como Joesley
Batista e Ricardo Saud
que já tiveram os
acordos rescindidos
os dois descumpriram
os termos da
colaboração ao
omitirem, de forma
intencional, fatos
criminosos dos quais
tinham conhecimento
no momento do
fechamento dos
acordos ﬁrmados
com o MPF. No caso
de Wesley, a decisão
da procuradora-geral
considerou indícios
da prática de crime
quando o empresário
já se encontrava
na condição de
colaborador. A decisão
foi enviada ao relator
do caso no STF, para
homologação.
26.2.2018
PGR SE MANIFESTA
EM INQUÉRITO QUE
INVESTIGA DECRETO
SOBRE PORTOS
Raquel Dodge
posicionou-se
sobre três aspectos
relacionados ao
Inquérito nº 4.621:
as manifestações do
diretor-geral da Polícia
Federal, Fernando
Segóvia, acerca do
andamento do caso,
as medidas cautelares
solicitadas no âmbito
da investigação e
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o pedido de nova
prorrogação de prazo
para a conclusão dos
trabalhos. Instaurado
em setembro do ano
passado, o inquérito
apura suspeitas
de irregularidades
na edição de um
decreto relacionado
a funcionamento de
portos. Raquel Dodge
enfatizou a necessidade
de as diligências em
curso serem mantidas
em sigilo como
forma de preservar a
completa elucidação
dos fatos.
27.2.2018
PRIMEIRA TURMA
DO STF CONDENA
SENADOR ACIR
GURGACZ (PDTRO) POR CRIMES
CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO
O parlamentar foi
condenado a quatro
anos e seis meses
de prisão em regime
semiaberto por
crimes contra o
sistema ﬁnanceiro. Os
ministros do colegiado
ainda decretaram a
suspensão dos direitos
políticos do senador.
Já a perda do mandato
do parlamentar será
submetida à análise no
Plenário do Senado.
O caso faz parte de
uma lista de processos
encaminhados ao STF
pela procuradorageral da República,
Raquel Dodge, no ﬁm
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do ano passado, com
pedido de prioridade
nos respectivos
julgamentos.
28.2.2018
PORTAL DO MPF
APRIMORA A
TRANSPARÊNCIA DOS
DADOS RELATIVOS ÀS
REMUNERAÇÕES DOS
MEMBROS DO MPU
O Portal da
Transparência do
Ministério Público
Federal amplia a clareza
e a acessibilidade de
informações acerca
do pagamento de
remunerações,
indenização e dívidas
aos membros de todo
Ministério Público da
União (MPU). A PGR
informou a novidade,
por meio de ofício, ao
presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia; aos deputados
Rubens Bueno (PPS/
PR), relator do Projeto
de Lei nº 6.726, de 2016,
que regulamenta o
limite remuneratório
no serviço público, e
Benito Gama, presidente
da comissão especial
que trata do assunto,
bem como à presidente
do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e do
STF, ministra Cármen
Lúcia. Presidente do
CNMP, Raquel Dodge
também anuncia,
durante a 3ª Sessão
Ordinária do Plenário de
2018, o aprimoramento
da divulgação das

remunerações dos
membros dos ramos
e unidades do MP
brasileiro no site do
Conselho e no Portal
da Transparência da
Instituição.
28.2.2018
NORMA DISTRITAL
QUE GARANTE PORTE
DE ARMA DE FOGO À
POLÍCIA LEGISLATIVA
É INCONSTITUCIONAL,
DIZ PGR
Em parecer enviado
ao STF, a PGR reitera
os argumentos da
ação proposta em 2015
contra normas do DF
que garantem porte
de arma de fogo aos
inspetores e agentes
da Polícia Legislativa.
De acordo com a PGR,
“a competência da
Câmara Legislativa do
DF para organizar sua
polícia não a autoriza
a tratar de matéria
de interesse nacional,
cuja competência para
legislar seja privativa da
União”.
28.2.2018
PGR PEDE
REVOGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS QUE
LIBEROU DA PRISÃO
EX-SECRETÁRIO DE
SAÚDE DO RIO DE
JANEIRO
PGR envia ao STF
agravo regimental em
que pede a revogação
do habeas corpus
concedido a Miguel
Iskin e estendido a

Sérgio Luiz Côrtes da
Silveira. Ex-secretário
de Saúde do Rio de
Janeiro no governo
de Sérgio Cabral,
Silveira foi preso,
preventivamente,
durante investigações
da Operação Fatura
Exposta, acusado
de corrupção ativa
e organização
criminosa. Ele foi solto
em cumprimento
ao HC concedido
pelo ministro Gilmar
Mendes, que substituiu
a prisão preventiva por
medidas cautelares,
como recolhimento
domiciliar à noite e
nos ﬁns de semana
e proibição de sair
do país e de manter
contato com os outros
investigados na mesma
operação.
28.2.2018
CÓDIGO FLORESTAL:
CONCLUÍDO
JULGAMENTO
SOBRE A
CONSTITUCIONALIDADE
DA NORMA
O STF conclui a
análise sobre a
constitucionalidade
de dispositivos do
Código Florestal. A
Corte acolheu parte
dos pedidos da PGR
e do Psol, em ações
contra a norma, e
julgou parcialmente
procedente a ação
ajuizada pelo PP,
para declarar a
constitucionalidade
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da Lei nº 12.651/2012.
Seguindo o
entendimento da PGR,
o STF condicionou a
intervenção excepcional
em Áreas de Proteção
Permanente por
interesse social ou
utilidade pública
à inexistência de
alternativa técnica ou
locacional à atividade
proposta.
28.2.2018
RAQUEL DODGE
DEFENDE RIGOR
NO COMBATE
À CORRUPÇÃO
ELEITORAL E AO
FINANCIAMENTO
ILÍCITO DE
CAMPANHAS
Durante reunião
de trabalho da
Procuradoria-Geral
Eleitoral (PGE), a
PGR alerta que essas
práticas acabam
privatizando o Estado
brasileiro e são a
origem de grandes
investigações como
a Lava Jato. O
evento contou com
a participação de 26
procuradores regionais
eleitorais que atuarão
na ﬁscalização da
disputa de 2018.

MAR
2018

1.3.2018
PGR COBRA R$
63 MILHÕES
DE MARCELO
ODEBRECHT
REFERENTES
A ACORDO DE
COLABORAÇÃO
PGR pede que o
empresário Marcelo
Odebrecht deposite
pouco mais de R$
63 milhões na conta
judicial vinculada ao
cumprimento do
acordo de colaboração
premiada. O pedido
é resultado da
constatação de uma
diferença entre o
valor devido e o
efetivamente recolhido
em decorrência da
pena de perdimento
prevista no acordo. O
documento também
pede que o empresário
preste esclarecimentos
solicitados pela perícia
do Ministério Público
Federal (MPF).
1.3.2018
PARA A PGR, EXDEPUTADO LUIZ
ARGÔLO NÃO DEVE
SER BENEFICIADO COM
PROGRESSÃO PARA
REGIME SEMIABERTO
Condenado a quase
12 anos de prisão por
corrupção passiva e
lavagem de dinheiro, e
a ressarcir a Petrobras
em mais de R$ 1
milhão, o ex-deputado
cumpre pena
provisória desde 2015.

1.3.2018
PODER PÚBLICO E
SOCIEDADE CIVIL
DISCUTEM DESAFIOS
NO MONITORAMENTO
DE RECOMENDAÇÕES
PARA OS DIREITOS
HUMANOS
PGR participa de
audiência pública
para discutir um
plano nacional de
monitoramento das
recomendações
recebidas pelo Estado
brasileiro durante
o terceiro ciclo da
Revisão Periódica
Universal (RPU), do
Conselho de Direitos
Humanos das Nações
Unidas.
1.3.2018
MUDANÇA DE
NOME E GÊNERO
NO REGISTRO CIVIL
DE TRANSEXUAIS
NÃO DEPENDE DE
CIRURGIA, DECIDE STF
Transexuais e
transgêneros poderão
solicitar a mudança
de prenome e gênero
em registro civil sem
a necessidade de
cirurgia de mudança
de sexo e decisão
judicial autorizando o
ato ou laudos médicos
e psicológicos. Decisão
segue entendimento
da PGR.
1.3.2018
ACORDO JUDICIAL
SOBRE PLANOS
ECONÔMICOS É
HOMOLOGADO PELO
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SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
Por unanimidade, o STF
homologou o acordo
coletivo ﬁrmado entre
bancos e poupadores
para pagamento de
diferenças sobre
correção de aplicações
na poupança durante
a vigência dos planos
Bresser (1987), Verão
(1989) e Collor 1 (1991).
A decisão seguiu
entendimento da PGR.
2.3.2018
PGR DIZ QUE É
CONSTITUCIONAL
SÚMULA QUE
AUTORIZA ADICIONAL
NOTURNO PARA
TRABALHO APÓS 5H
DA MANHÃ
Quando um trabalhador
cumpre toda a jornada
no período da noite e
prolonga a prestação
do serviço para além
das cinco horas da
manhã, impõe-se
pagamento de adicional
noturno sobre as
horas prorrogadas.
Em síntese, esse é o
teor de uma súmula
do Tribunal Superior
do Trabalho (TST),
defendida pela PGR
perante o STF por
estar em conformidade
com os princípios
constitucionais e
trabalhistas. Para
Raquel Dodge, não há
argumentos jurídicos
que embasem
a tentativa de
modiﬁcação.

3£JLQDGH

2.3.2018
PORTARIA INSTITUI
O USO DO NOME
SOCIAL NO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO
Raquel Dodge assina
a portaria que dispõe
sobre o uso do
nome social pelas
pessoas transgênero
usuárias dos serviços,
pelos membros,
servidores, estagiários
e trabalhadores
terceirizados, no âmbito
do Ministério Público da
União (MPU).

anterior do TSE, que
havia afastado a multa
aplicada ao político,
por considerar que
o pedido de votos
ocorreu de forma
subliminar. No pedido,
ela argumenta que,
além da menção à
futura candidatura, o
pré-candidato fez apelo
evidente para que
eleitores votassem nele
na eleição majoritária
de 2016, ao pedir ao
povo a “oportunidade
de gerir o município”.

2.3.2018
PGR QUESTIONA
DECISÃO QUE
NEGOU MEDIDAS
CAUTELARES À MÃE E
AO IRMÃO DE GEDDEL
VIEIRA
PGR recorre da decisão
do ministro Edson
Fachin. Eles foram
denunciados por
lavagem de dinheiro e
associação criminosa
na ocultação de mais
de R$ 51 milhões em
caixas e malas em
um apartamento em
Salvador (BA).

5.3.2018
PGR REITERA DEFESA
DA EXECUÇÃO
DE PENA APÓS
CONDENAÇÃO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA
Em parecer, a PGR
voltou a defender a
constitucionalidade
do entendimento
que permite o início
do cumprimento da
pena após decisão de
segunda instância.
A manifestação
é contrária às
Ações Diretas de
Constitucionalidade
nº 43 e nº 44. De
autoria do Partido
Ecológico Nacional
(PEN) e do Conselho
Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil,
respectivamente, as
ADCs pedem que a
corte considere como
constitucional o art. 283
do Código de Processo
Penal (CPP). Ao citar
as possibilidades de

5.3.2018
TSE ACOLHE PEDIDO
DO MPF E CONSIDERA
PROPAGANDA
ANTECIPADA
REFERÊNCIA
EXPRESSA À
CANDIDATURA EM
ENTREVISTA
A procuradora-geral
Eleitoral, Raquel Dodge,
questionou decisão

prisões, a norma cita
a expressão “sentença
condenatória transitada
em julgado”.
5.3.2018
DEBATE SOBRE
MULHERES E O
DIREITO À ÁGUA
REÚNE MINISTÉRIO
PÚBLICO E SOCIEDADE
CIVIL
A ESMPU promove
mesa-redonda
“Mulheres e o Direito
à Água violações de
direitos no contexto
de construção
de barragens”,
coordenada pela PGR.
O debate contou com
a participação de
mulheres membros dos
quatro ramos do MPU e
de duas representantes
do Movimento dos
Atingidos por Barragens
(MAB).
6.3.2018
MEDICAMENTO PARA
DOENÇA RARA DEVE
SER CUSTEADO PELO
MUNICÍPIO A PACIENTE
DE ARARAQUARA,
DEFENDE PGR
PGR pede ao STF
que negue o pedido
de suspensão do
fornecimento de um
remédio para tratar
uma paciente de
Araraquara (SP) afetada
por atroﬁa muscular
espinhal (AME).
7.3.2018
EM DEBATE: AS
MAZELAS DA MULHER
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BRASILEIRA EM UM
SISTEMA PRISIONAL
FEITO PARA HOMENS
Debate “A mulher
no Sistema Prisional
Brasileiro”, promovido
pelo MPF e integrante
do projeto MPF Cidadão
30 anos, conta com
a participação da
PGR. Ela alerta para
a necessidade de se
prevenir a entrada das
mulheres no tráﬁco
de drogas – que é o
principal motivo de
encarceramento delas.
7.3.2018
PGR DEFENDE
MANUTENÇÃO DE
EMPREGOS EM
ENTIDADES PÚBLICAS
QUE SERÃO EXTINTAS
NO RS ATÉ DECISÃO
FINAL DA JUSTIÇA
Em parecer, PGR
defende manutenção
dos empregos
de servidores e
empregados públicos
das entidades que
serão extintas pelo
governo do Rio Grande
do Sul, até que seja
decidido o mérito da
questão. Na ação, o
governo do RS pretende
cassar decisões da
Justiça Trabalhista
que condicionam as
rescisões contratuais
dos empregados
afetados à prévia
negociação coletiva e
impedem as dispensas
em razão de suposta
estabilidade dos
servidores.

8.3.2018
MEDICAMENTO PARA
DOENÇA RARA DEVE
SER CUSTEADO
PELO MUNICÍPIO
A PACIENTE DE
ARARAQUARA,
DEFENDE PGR
Quando a falta de um
medicamento de alto
custo para doença rara
puser em risco a vida
de uma pessoa menor
de idade, o custeio
do tratamento deve
ser mantido. Assim
entendeu a PGR, ao
pedir ao STF que negue
o pedido de suspensão
do fornecimento de
um remédio para
tratar uma paciente
de Araraquara (SP)
afetada por atroﬁa
muscular espinhal
(AME).
8.3.2018
PGR CONSULTA TSE
SOBRE FALTA DE
PARIDADE ENTRE
COTA DE VAGAS
E RESERVA DE
RECURSOS PARA
CANDIDATURA DE
MULHERES
Se a legislação
determina a reserva de
30% das candidaturas
para mulheres, como
pode outra regra
limitar entre 5% e
15% o valor do fundo
partidário destinado
ao ﬁnanciamento
dessas candidaturas?
PGR consulta o TSE
sobre a interpretação
da Corte acerca da Lei

nº 13.165/2015 que,
segundo ela, promove
disparidade de gênero
na distribuição de
verbas eleitorais. No
documento, há ainda
um pedido para que
a vigência da medida
que estabelece a cota
ﬁnanceira não ﬁque
restrita a cinco anos.

BATTISTI PODE
SER REVISTA POR
PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, AFIRMA
PGR
Em manifestação
enviada ao STF, a
PGR sustenta não
haver fundamento
para impedir que o
governo brasileiro
reveja a decisão de não
extraditar o ex-ativista
italiano Cesare Battisti.

12.3.2018
PGR RECORRE
DE DECISÃO QUE
REJEITOU DENÚNCIA
CONTRA DEPUTADO
JOSÉ GUIMARÃES
PGR apresenta
embargos de
declaração à decisão
que rejeitou denúncia
contra o deputado
federal José Guimarães
(PT/CE). A avaliação
da PGR é de que o
acordão da Segunda
Turma da Corte do STF
foi omisso em relação à
alegação apresentada
na denúncia, segundo
a qual, o parlamentar
praticou ato de
ofício em troca do
recebimento de
vantagem indevida.
O parlamentar foi
acusado de receber
R$ 97,761 mil da
empresa Engevix
como contrapartida
por gestão feita com
o então presidente do
Banco do Nordeste,
Roberto Smith.

12.3.2018
LAVA JATO:
PGR DEFENDE
RECEBIMENTO
INTEGRAL DE
DENÚNCIA CONTRA
POLÍTICOS DO PP
POR ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
PGR apresenta ao
STF resposta à defesa
prévia de 12 políticos
do Partido Progressista
(PP) denunciados no
âmbito da Operação
Lava Jato por
organização criminosa.
No documento, rebate
as alegações dos
acusados e pede o
integral recebimento
da denúncia. Provas
reunidas no Inquérito
nº 3.989 apontam que
o esquema criminoso
se estendeu entre
2006 e 2015, tendo
causado prejuízo de
cerca de R$ 29 bilhões
à Petrobras.

12.3.2018
DECISÃO DE
EXTRADITAR CESARE

14.3.2018
PGR RECORRE
DE DECISÃO QUE
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REJEITOU DENÚNCIA
CONTRA DEPUTADO
EDUARDO DA FONTE
POR CRIME DE
CORRUPÇÃO PASSIVA
Recursos encaminhados
pela PGR foram
endereçados ao
ministro Dias Tofolli,
responsável pelo
primeiro voto divergente
que levou à rejeição da
acusação, em sessão
realizada pela Segunda
Turma do STF, em
dezembro do ano
passado. O parlamentar
foi denunciado pelo
crime de corrupção
passiva por ter
participado de tratativas
ilegais para assegurar
vantagens indevidas ao
então senador Sérgio
Guerra. Membro da
Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI)
que investigou
irregularidades na
Petrobras, Guerra
teria recebido R$ 10
milhões das empresas
Queiróz Galvão e Galvão
Engenharia para que
as investigações não
produzissem resultados
efetivos.
14.3.2018
PROCURADORAGERAL DA REPÚBLICA
DEFENDE QUE
ÁGUA SEJA
OFICIALIZADA COMO
DIREITO HUMANO
FUNDAMENTAL
Em palestra
a estudantes
universitários, a PGR

3£JLQDGH

defende a inclusão
da água como direito
humano fundamental
no ordenamento
jurídico nacional.
14.3.2018
INQUÉRITO QUE
APURA SUPOSTA
AMEAÇA AO EXMINISTRO DA
CULTURA MARCELO
CALERO DEVE SER
MANTIDO, DEFENDE
PGR
PGR envia ao STF
manifestação contra
o agravo regimental
interposto pelo
deputado federal Lúcio
Quadros Vieira Lima
(MDB/BA). O recurso
foi apresentado no
inquérito que apura
suposta ameaça do
parlamentar ao exministro da Cultura
Marcelo Calero. No
documento, rebate
os argumentos do
deputado e destaca
que não há motivos
suﬁcientes para alterar
a decisão de instaurar a
investigação.
15.3.2018
CASO MARIELLE: PGR
EXPRESSA INTEGRAL
APOIO AO TRABALHO
DOS MEMBROS DO MP
DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Em nota, Raquel Dodge
aﬁrma que o Ministério
Público está unido e
mobilizado em torno
do assunto. Informa
ainda a instauração

de procedimento
instrutório de
eventual Incidente
de Deslocamento de
Competência, para
possível federalização
da persecução penal.
Além disso, solicitou
à Polícia Federal que,
com fundamento na
Lei nº 10.446/2002
e no art. 144-§ 1º-I,
da Constituição,
adote diligências
de investigação
necessárias.

regras constitucionais
relativas à Previdência
Social, tampouco se
harmoniza com os
princípios da moralidade
e da impessoalidade.
Defende que a arguição
de descumprimento de
preceito fundamental
(ADPF) nº 476,
apresentada em agosto
do ano passado, seja
aceita e suspenda
liminarmente todo o
sistema previdenciário
privilegiado e seus
respectivos benefícios.

15.3.2018
PGR DENUNCIA
DEPUTADO FEDERAL
BETINHO GOMES
POR OMISSÃO EM
PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS
O parlamentar é
acusado de não
declarar à Justiça
Eleitoral um
empréstimo de R$
365 mil que recebeu
para sua campanha
a deputado estadual
em 2010. A operação
ﬁnanceira, no entanto,
não consta na
prestação de contas do
candidato.

15.3.2018
CANDIDATURA
FEMININA DEVE
RECEBER AO MENOS
30% DOS RECURSOS
PÚBLICOS DE
CAMPANHA, DECIDE
STF
Acolhendo
integralmente
entendimento da
PGR, o STF decide
que a limitação do
percentual de recursos
públicos destinados
ao ﬁnanciamento de
campanhas eleitorais
de mulheres é
inconstitucional.

15.3.2018
PREVIDÊNCIA
ESPECIAL PARA
CONGRESSISTAS É
INCONSTITUCIONAL,
DEFENDE PGR
Em parecer, a PGR
sustenta que o regime
previdenciário especial
para congressistas
não obedece às

15.3.2018
MPF E CNMP
APOIAM TRABALHO
DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO RIO NAS
INVESTIGAÇÕES DO
ASSASSINATO DE
MARIELLE FRANCO
Raquel Dodge reúne-se
com o procuradorgeral de Justiça do Rio
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de Janeiro, Eduardo
Gussem, para prestar
apoio e solidariedade ao
MP do Rio de Janeiro
nas investigações
do assassinato da
vereadora Marielle
Franco e do motorista
Anderson Pedro
Gomes.
15.3.2018
PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA
PEDE REJEIÇÃO DE
HABEAS CORPUS A
PAULO MALUF
Segundo a PGR, a
jurisprudência da
Corte não admite,
na atual fase do
processo, esse tipo de
recurso, considerado
meramente
protelatório.
17.3.2018
FÓRUM ALTERNATIVO
MUNDIAL DA ÁGUA:
RAQUEL DODGE
DEFENDE QUE
BRASIL DEVE TRATAR
A ÁGUA COMO
DIREITO HUMANO
FUNDAMENTAL
“O nosso compromisso
com a defesa dos
direitos fundamentais
é sério e o nosso
compromisso com
o direito humano à
água é fundamental”.
Essa foi a mensagem
central transmitida
por Raquel Dodge,
durante abertura da
Assembleia Popular
das Águas, no Fama
2018.

19.3.2018
ÁGUA, VIDA E
DIREITOS HUMANOS:
EVENTO REÚNE
MINISTÉRIOS
PÚBLICOS, JUDICIÁRIO,
LEGISLATIVO E
ACADÊMICOS NA PGR
Atividade paralela
ao Fórum Mundial
da Água (FMA),
realizado em Brasília,
a Procuradoria-Geral
da República sediou
o Colóquio LatinoAmericano Água, Vida
e Direitos Humanos.
Foram apresentadas
as realidades hídricas
de diversos países da
região, os problemas
enfrentados, as
necessidades de
investimentos e de
ampliação do acesso à
água, principalmente
pelas populações
mais carentes. A PGR
defende novamente a
água como um direito
humano e sua inclusão
na Constituição
Federal.
19.3.2018
MP BRASILEIRO
PARTICIPA DO FMA
Cidadãos podem
deixar sugestões em
árvore montada no
estande do Ministério
Público no 8º Fórum
Mundial da Água. Para
a presidente do CNMP
e procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, a ideia é de que
a iniciativa seja um
ponto de contato entre

o Ministério Público e a
sociedade.
19.3.2018
“TEMOS SEDE DE
JUSTIÇA PARA
TODOS”, AFIRMA
RAQUEL DODGE NO
FÓRUM MUNDIAL DA
ÁGUA
Durante o 8º Fórum
Mundial da Água,
na abertura do
Subprocesso Juízes
e Procuradores na
Justiça da Água, a PGR
chama atenção para
a necessidade de o
país garantir justiça a
todos.
19.3.2018
PGR REITERA
INCONSTITUCIONALIDADE
DE DECRETO QUE
DEFINIU CRITÉRIO
PARA CONCESSÃO DE
INDULTO NATALINO
Em parecer, a
PGR reitera a
inconstitucionalidade
de artigos do decreto
presidencial que
concedeu indulto de
Natal e comutação de
penas a condenados
de todo o país.
19.3.2018
BUSCA POR
RESOLUTIVIDADE
MARCA BALANÇO
DE SEIS MESES DA
GESTÃO DE RAQUEL
DODGE NA PGR
(TRANSPARÊNCIA)
O balanço de seis
meses da gestão da
PGR revela atuação

em muitas áreas,
conforme anúncio
feito na data da posse.
Destaca a busca
por resolutividade e
celeridade na atuação
criminal com a punição
de responsáveis por
crimes de corrupção,
lavagem de dinheiro e
organização criminosa.
A defesa de direitos
humanos como o
acesso à água potável
e atenção a refugiados.
O enfrentamento
a ameaças de
retrocessos em
matérias como o
combate ao trabalho
escravo e a execução
da pena após decisão
de segunda instância.
20.3.2018
FÓRUM MUNDIAL
DA ÁGUA: PGR
ANUNCIA CRIAÇÃO DO
INSTITUTO GLOBAL
DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA O
AMBIENTE
PGR anuncia a criação
do Instituto Global do
Ministério Público para
o Ambiente durante
o 8º Fórum Mundial
da Água. O instituto
vai reunir membros
dos Ministérios
Públicos do Brasil e
do mundo em torno
de temas ligados à
proteção dos recursos
naturais, sobretudo,
a água. O documento,
classiﬁcado pela
PGR como a “pedra
fundamental do
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instituto”, foi assinado
por nove países,
além de associações
nacionais e
internacionais ligadas
ao MP.
20.3.2018
PGR DENUNCIA
DEPUTADO FEDERAL
POR APRESENTAR
RECIBO FALSO EM
PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS
DE 2014
PGR denuncia o
deputado Thiago
Peixoto (PSD-GO) por
falsiﬁcar documento
para ﬁns eleitorais.
O parlamentar
apresentou
documento inverídico
em sua prestação de
contas de campanha
em 2014 para provar
uma doação de R$ 30
mil em horas de voo.
O suposto doador do
serviço, no entanto,
não conﬁrma a versão
do deputado.
21.3.2018
RAQUEL DODGE
APRESENTA
DECLARAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
SOBRE O DIREITO À
ÁGUA, NO FMA
PGR apresenta
a Declaração do
Ministério Público
sobre o Direito à
Água no Fórum
Mundial da Água
(FMA). O documento
reforça o apoio e
potencializa a atuação
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dos MPs em defesa
do meio ambiente.
Até o momento, a
declaração é assinada
pelo MP brasileiro e
por instituições de
outros oito países.
21.3.2018
RAQUEL DODGE
DEFENDE NO STF
INCONSTITUCIONALIDADE
DE DOAÇÕES OCULTAS
A CANDIDATOS
PGR defende a
inconstitucionalidade
de dispositivo da Lei
Eleitoral (nº 9.504/1997)
que permitia doações
ocultas a candidatos.
A manifestação foi
durante o julgamento
de ação proposta pelo
Conselho Federal da
Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB).
22.3.2018
RAQUEL DODGE
PEDE IGUALDADE
EM DEBATE SOBRE
PAPEL DA MULHER
NA GESTÃO DA ÁGUA
Debater o papel
feminino em relação
ao uso sustentável e
igualitário dos recursos
hídricos foi o objetivo
da sessão “Mulheres:
Perspectivas e
desaﬁos”, realizada
no 8º Fórum
Mundial da Água. O
encontro conta com
a participação da
presidente do CNMP
e procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge.

22.3.2018
SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL CONFIRMA
INCONSTITUCIONALIDADE
DE DOAÇÕES OCULTAS
A CANDIDATOS
Seguindo o
entendimento da
PGR, o STF reafirma a
inconstitucionalidade
do dispositivo da
Lei Eleitoral (nº
9.504/1997) que
permitia doações
ocultas a candidatos.
Em sustentação
oral, a PGR destaca
a importância da
análise da matéria
pela proximidade
das Eleições 2018.
Segundo ela, “é
preciso dar segurança
jurídica sobre
como os partidos e
candidatos declararão
as doações que vão
receber para financiar
a campanha política
deste ano”.
22.3.2018
PGR DIZ QUE
EXECUÇÃO DA PENA
APÓS DECISÃO DE
SEGUNDA INSTÂNCIA
É MARCO CONTRA
IMPUNIDADE
Em sustentação oral,
PGR manifesta-se
contra a concessão
do habeas corpus
(HC) preventivo ao
ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
No fim da sessão, o
STF concedeu liminar
para que não seja
determinada a prisão

do ex-presidente
até a análise do
mérito do HC. A
solicitação também
foi rechaçada por
Raquel Dodge, que
argumentou não
haver fundamento
para que o pedido
excepcional da
defesa fosse atendido
pela Corte. “Não
vejo teratologia na
decisão e não vejo
necessidade de
prever direito algum
nesse momento”,
disse.
23.3.2018
PGR DENUNCIA
DEPUTADO FEDERAL
ROBERTO GÓES POR
LESÃO CORPORAL
Respondendo a 11
ações penais no
Supremo Tribunal
Federal (STF) por
crimes de peculato,
corrupção passiva,
lavagem de dinheiro
e falsificação de
documento público,
o deputado federal
Roberto Góes (PDT/
AP) foi denunciado
pela PGR por lesão
corporal. Segundo
investigações, o
parlamentar desferiu
um soco contra um
senhor que segurava
a filha de cinco anos,
no dia do segundo
turno das eleições
de 2014, na seção de
votação de ambos, em
Macapá. Em seguida,
o agressor fugiu em
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um carro, mesmo
tendo recebido voz de
prisão de policiais.

sobre Circulação
de Mercadorias e
Serviços (ICMS) na
venda de programas
de computador
(softwares).

23.3.2018
REELEIÇÃO PARA
CARGOS DE DIREÇÃO
NO TRIBUNAL DE
CONTAS DO CEARÁ É
INCONSTITUCIONAL,
DEFENDE PGR
O entendimento
da PGR foi enviado
ao STF em parecer
pelo conhecimento
da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) nº 5.692. Para a
PGR, a reeleição para
cargos de presidente,
vice-presidente
e corregedor do
Tribunal de Contas
do Estado afronta
a simetria entre os
tribunais de contas
estaduais e o Tribunal
de Contas da União
(TCU).

26.3.2018
PGR PEDE
PRIORIDADE EM
JULGAMENTO DE
EMBARGOS EM
AÇÃO CONTRA EXDEPUTADO FEDERAL
BERNARDO DE
VASCONCELLOS
PGR destaca que
o recurso está
pendente de
julgamento desde
maio de 2014.
Denúncia contra o
ex-parlamentar foi
recebida em outubro
de 2013. Ele é acusado
por envolvimento na
Máfia do Carvão, que
atuava no interior do
estado.

23.3.2018
NORMAS DE MINAS
GERAIS QUE TRATAM
DA COBRANÇA DE
ICMS NA VENDA DE
SOFTWARES SÃO
CONSTITUCIONAIS,
DIZ PGR
Em parecer, PGR
posiciona-se contra
a ação proposta
pela Confederação
Nacional de Serviços
(CNS). Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) questiona as
normas de Minas
Gerais que tratam da
incidência do Imposto

26.3.2018
NORMAS
PAULISTAS QUE
PERMITEM PAGAR
PRECATÓRIOS
COM DINHEIRO
DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS DEVEM
SER VETADAS, DIZ
PGR
PGR pede, em
parecer, ao STF
que declare
inconstitucional uma
série de normas
do estado de São
Paulo que permitem
o uso de verba
depositada judicial e

administrativamente
para pagar
precatórios – dívidas
de condenação
definitiva pela Justiça
de entes como
estado ou município.
No parecer, Dodge
explica que esse uso
constitui apropriação
do patrimônio alheio,
com interferência
na relação jurídica
civil do depósito e no
direito fundamental
de propriedade dos
titulares dos valores
depositados.
26.3.2018
PGR DEFENDE
REVOGAÇÃO DE
DISPOSITIVO
QUE AUTORIZA
LEGISLATIVO
DO AMAPÁ A
IMPUTAR CRIME DE
RESPONSABILIDADE
A PGJ
Em parecer, PGR
defende que o
dispositivo da
Constituição do
Estado do Amapá, que
confere à Assembleia
Legislativa a
prerrogativa
de requisitar
informações ao
procurador-geral
de Justiça e de
atribuir-lhe, em caso
de descumprimento,
prática de crime de
responsabilidade, é
inconstitucional.
27.3.2018
PGR REITERA NO STF

DENÚNCIA CONTRA
AÉCIO NEVES POR
CORRUPÇÃO E
OBSTRUÇÃO DE
JUSTIÇA
PGR pede que o STF
receba integralmente
a denúncia contra
o parlamentar
por solicitação e
obtenção, perante o
empresário Joesley
Batista, de propina,
no valor de R$
2 milhões, e por
obstrução da Justiça,
ao tentar atrapalhar
o andamento da
Operação Lava Jato.
27.3.2018
PGR DENUNCIA
DEPUTADO POR
EMPREGAR
SERVIDORES
FANTASMAS NA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO
PARANÁ
PGR denuncia o
deputado federal
Valdir Rossoni (PSDBPR) por peculato
– por 15 vezes –
devido à nomeação
de “servidores
fantasmas” para seu
gabinete quando era
deputado estadual no
Paraná, entre 2003
e 2011.
29.3.2018
MANDADOS DE
PRISÃO TEMPORÁRIA
E BUSCA E
APREENSÃO SÃO
CUMPRIDOS PELA PF
NO INQUÉRITO DOS
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PORTOS
PGR pede ao STF
o cumprimento
de mandados de
prisão temporária e
busca e apreensão
no inquérito dos
Portos. Instaurada
em setembro
do ano passado,
a investigação
apura suspeitas de
irregularidades na
edição de decreto
relacionado ao
funcionamento de
portos
31.3.2018
PGR RECORRE DE
LIMINAR CONCEDIDA
AO EX-SENADOR
DEMÓSTENES
TORRES
Na peça enviada ao
STF, sustenta que
a reclamação do
político contra ato do
presidente do Senado
Federal não poderia
ter sido acatada
pelo STF por não
ser o instrumento
cabível. Também
expõe elementos,
segundo os quais,
não deveria ter sido
aplicado o princípio
da prevenção. Foi
com base nesse
princípio que o pedido
foi distribuído a
Dias Tofolli, relator
de um Recurso
em Habeas Corpus
(RHC) apreciado em
2017 pelo Supremo.
Demóstenes Torres
teve o mandato

3£JLQDGH

cassado em 2012.
Em 2017, recorreu à
Corte para retomar o
cargo de promotor de
Justiça após decisão
que anulou provas
obtidas nas operações
Monte Carlo e Vegas,
que o incriminavam.
31.3.2018
PGR PEDE
REVOGAÇÃO DE
PRISÕES DE ALVOS
DA OPERAÇÃO
SKALA
PGR pede
revogação das
prisões temporárias
determinadas no
âmbito do inquérito
que apura possíveis
irregularidades na
edição do Decreto
dos Portos. Como
justificativa para
o pedido, explica
que as medidas
cumpriram o objetivo
legal. Lembra que,
no dia 29 de março,
foram cumpridas as
medidas de busca e
apreensão de prisões
autorizadas pelo
relator do inquérito,
com exceção de
três pessoas que
não tiveram os
mandados de prisão
executados por
estarem no exterior,
“mas dispostos a
se apresentarem à
autoridade policial tão
logo retornem”.

ABR
2018

2.4.2018
PGR DENUNCIA
DEPUTADO POR
DIFAMAR, VIA
REDE SOCIAL,
UM CANDIDATO
A PREFEITO NAS
ELEIÇÕES DE 2016
Foi denunciado o
deputado federal
Francisco Lopes da
Silva (PCdoB/CE)
por crime eleitoral.
Se concordarem em
cumprir as medidas
alternativas sugeridas
no documento, os
três poderão deixar
de responder à ação
que, nesse caso, ﬁcará
sobrestada. Além do
deputado conhecido
como Chico Lopes,
foram denunciados
Thallis Vasconcelos
de Albuquerque
Cantizani, assessor
de Comunicação do
deputado na época
da infração, e Mauro
Guimarães Panzera, que
prestava serviços de
publicidade ao partido.
2.4.2018
PGR DENUNCIA
DEPUTADO ARTHUR
LIRA POR CORRUPÇÃO
E LAVAGEM DE
DINHEIRO
Na denúncia, a
PGR requer que o
parlamentar repasse
aos cofres públicos
pouco mais de R$ 600
mil como ressarcimento
e indenização por
danos morais coletivos
decorrentes da prática
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criminosa. Também foi
solicitada a decretação
da perda do mandato
do político, que é o
atual líder do Partido
Progressista na Câmara
dos Deputados.
2.4.2018
PGR RECEBE NOTA
TÉCNICA SOBRE
PRISÃO APÓS
DECISÃO DE SEGUNDA
INSTÂNCIA
O documento foi
entregue pelo presidente
do Conselho Nacional
dos Procuradores-Gerais
de Justiça (CNPG),
Sandro José Neis. A
entidade que reúne os
procuradores-gerais
dos Ministérios Públicos
Estaduais demonstrou
apoio integral ao
entendimento que tem
sido defendido desde o
ano passado: o de que a
decisão tomada pelo STF
no ﬁm de 2016 não fere
a presunção de inocência
e não reduz as garantias
processuais penais
previstas na Constituição
Federal.
3.4.2018
EXECUÇÃO DA
PENA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA: RAQUEL
DODGE RECEBE
NOTAS TÉCNICAS DE
ASSOCIAÇÕES
A PGR recebeu os
presidentes das
associações nacionais
dos procuradores da
República (ANPR), José
Robalinho Cavalcanti,

e dos membros do
Ministério Público
(Conamp), Victor
Hugo Azevedo. Ambos
entregaram à PGR
notas técnicas em
que reforçam o apoio
das entidades à atual
jurisprudência do STF,
que autoriza o início
da execução da pena
após condenação em
segunda instância.
3.4.2018
CONDICIONAR
EXECUÇÃO DA
PENA A TRÂNSITO
EM JULGADO DE
SENTENÇA AMEAÇA
EFETIVIDADE DO
SISTEMA PENAL
Em memorial, a PGR
volta a defender a
constitucionalidade do
entendimento tomado
pela Corte no ﬁm
de 2016, em relação
à possibilidade de
execução da pena após
decisão de segunda
instância. O documento
foi encaminhado no
âmbito do habeas
corpus preventivo que
foi apresentado pela
defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
a ﬁm de impedir o início
do cumprimento da
pena de 12 anos e 1 mês
de reclusão, deﬁnida
pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região
(TRF4).
4.4.2018
DEPUTADO
FEDERAL VANDER

LOUBET E QUATRO
EMPRESÁRIOS SÃO
DENUNCIADOS
POR “CAIXA 3” NAS
ELEIÇÕES DE 2010
Foi a primeira denúncia
pela prática de “Caixa
3”, desde o início da
Operação Lava Jato. O
parlamentar informou
ao Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso
do Sul (TRE/MS) ter
recebido R$ 50 mil
das empresas Leyroz
de Caxias Indústria e
Logística e Praiamar
Indústria e Comércio
Distribuição. No entanto,
após investigações ﬁcou
provado que a doação
foi feita pelo Grupo
Odebrecht. Também
foram denunciados, os
empresários Roberto
Luiz Ramos Fontes
Lopes, Walter Faria,
Alexandrino de Salles
Ramos de Alencar e
Benedicto Barbosa da
Silva Júnior.
4.4.2018
A PEDIDO DA PGR,
SUPREMO BLOQUEIA
VALORES EM CONTA
BANCÁRIA VINCULADA
AO EX-PRESIDENTE
DA TRANSPETRO
Foram bloqueados U$
20 milhões que estão
em contas vinculadas
ao ex-presidente da
Transpetro José Sérgio
Machado e dos seus
ﬁlhos em banco da
Suíça. A decisão do
ministro Edson Fachin
impediu que o dinheiro,

fruto de desvios
promovidos pelo
ex-diretor da estatal,
fosse incorporado
ao governo daquele
país. A PGR pede que
os valores ﬁcassem
indisponíveis até que
o STF decida sobre o
pedido de sequestro
de bens já apresentado
pelo Ministério Público
Federal (MPF).
5.4.2018
HC LULA: PARA
RAQUEL DODGE,
DECISÃO DO STF
CONTRIBUI PARA QUE
NINGUÉM ESTEJA
ACIMA DA LEI
“O Ministério Público
seguirá ﬁrme em seu
dever de promover a
justiça e aplicação da lei
para todos, de modo a
dar segurança jurídica
e nutrir conﬁança
nas instituições”.
A aﬁrmação é da
procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, e refere-se à
decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF),
que negou habeas
corpus preventivo ao
ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
Em julgamento que
terminou na madrugada
desta quinta-feira (5), a
Corte rejeitou o pedido
do petista por 6 votos a
5. Lula tentava impedir,
de forma preventiva, o
início do cumprimento
da pena de 12 anos
e 1 mês de reclusão
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imposta em janeiro
pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região.
5.4.2018
PGR OFICIALIZA
LOTAÇÕES E
DESONERAÇÃO DE
PROCURADORES QUE
ATUAM NA OPERAÇÃO
GREENFIELD
A PGR oﬁcializou a
lotação provisória
dos procuradores da
República Frederico
Siqueira Ferreira e Sara
Moreira de Souza Leite,
na Procuradoria da
República no Distrito
Federal (PR/DF), por
meio da Portaria nº
284, publicada no Diário
Oﬁcial da União desta
quinta-feira (5). Os dois
integram a força-tarefa
Greenﬁeld e terão
dedicação exclusiva
até 31 de dezembro
de 2018. A mesma
portaria autoriza a
desoneração total do
procurador da República
Anselmo Henrique
Cordeiro Lopes de suas
atribuições perante o 12º
Ofício (4º NCC) da PR/
DF, dos procedimentos
relacionados ao controle
externo da atividade
policial ou do sistema
penitenciário, inclusive
inspeções, até 31 de
dezembro de 2018.
Anselmo Lopes é o
coordenador da FT que
apura, entre outros
casos, irregularidades
nos quatro principais
fundos de pensão.

3£JLQDGH

8.4.2018
LEI PRECISA VALER DE
FORMA IGUAL PARA
TODOS, DEFENDE
RAQUEL DODGE
A procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, defendeu, em
palestra proferida
neste sábado (7),
a manutenção de
instrumentos como a
colaboração premiada,
o acordo de leniência
e a possibilidade de
execução da pena
após decisão de
segunda instância
para a melhoria
da resolutividade
do sistema de
justiça brasileiro. A
procuradora-geral foi
uma das convidadas
do Brazil Conference,
evento realizado
na Universidade de
Harvard (Boston –
Estados Unidos), sob
a organização de
estudantes brasileiros.
Além da PGR, falaram
aos estudantes outras
autoridades como
os ministros Roberto
Barroso e Luiz Fux,
do Supremo Tribunal
Federal.
9.4.2018
PGR REITERA AO STF
RECEBIMENTO DE
DENÚNCIA CONTRA
O DEPUTADO LÚCIO
VIEIRA LIMA, GEDDEL E
OUTRAS 4 PESSOAS
PGR apresenta réplica
à manifestação das
defesas dos acusados

em ação penal que
envolve o deputado
federal Lúcio Vieira Lima
(MDB/BA), seu irmão,
o ex-ministro Geddel
Vieira Lima, e outras
quatro pessoas.
9.4.2018
JURISPRUDÊNCIA DO
STF SOBRE PRISÃO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA
DEVE SER MANTIDA,
DEFENDE PGR
PGR volta a defender
a manutenção da
jurisprudência do
Supremo Tribunal
Federal (STF), ﬁrmada
em 2016, que permite
o início da execução da
pena após condenação
em segunda instância.
A PGR reitera que
a alteração “súbita,
inexplicada e aleatória”
do sistema de
precedentes do STF
gera insegurança
jurídica, enquanto a
manutenção fortalece
a Suprema Corte como
a instituição mais
importante do sistema
de administração de
justiça no Brasil.
10.4.2018
DUAS EMPRESAS
E OITO PESSOAS
FÍSICAS SÃO ALVO DE
BUSCA E APREENSÃO
SOLICITADAS AO
SUPREMO PELA PGR
A pedido da
Procuradoria-Geral
da República (PGR),
são cumpridos dez
mandados de busca e

apreensão em quatro
estados. O objetivo das
medidas é recolher
provas da prática
de crimes contra a
administração pública,
como lavagem de
dinheiro e associação e
organização criminosa.
11.4.2018
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
ADERE À CARTA
DE CRIAÇÃO DO
INSTITUTO GLOBAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA O AMBIENTE
11.4.2018
#ABRILINDÍGENA:
STF SUSPENDE
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE EM TERRAS
OCUPADAS POR
INDÍGENAS EM MATO
GROSSO DO SUL
Atendendo a pedido
apresentado pela PGR,
o Supremo Tribunal
Federal (STF) concede
liminar para impedir a
reintegração de posse
das fazendas Água
Branca e Capão das
Araras, ocupadas pela
comunidade indígena
Terena. As áreas
ﬁcam no município
de Aquidauana (MS)
e estão inseridas em
área que é objeto de
processo demarcatório
em curso na Fundação
Nacional do Índio
(Funai). As ordens
para a desocupação –
motivo de contestação
da PGR – foram
determinadas pelo
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Tribunal Regional
Federal da 3ª Região
(TRF3), que acolheu
pedido da empresa
Vinepa Agropecuária
e de Yonne Alves
Correa, autores de
ações que pedem a
reintegração de posse.
A liminar foi concedida
pela presidente do
STF, ministra Cármen
Lúcia, no último dia 9.
11.4.2018
PGR DEFENDE
MANUTENÇÃO DE
PRISÃO PREVENTIVA
DO EX-MINISTRO
ANTONIO PALOCCI
Para justiﬁcar o
posicionamento,
a PGR cita dados
do Conselho de
Controle de Atividades
Financeiras (Coaf),
que comprovam
movimentações
ﬁnanceiras após a
prisão, com a clara
tentativa de frustrar a
aplicação da lei penal.
13.4.2018
PGR DENUNCIA
JAIR BOLSONARO
POR RACISMO,
E EDUARDO
BOLSONARO
POR AMEAÇAS A
JORNALISTA
Se condenado, Jair
Bolsonaro poderá
cumprir pena de
reclusão de um a três
anos. A PGR também
pede o pagamento
mínimo de R$ 400
mil por danos morais

coletivos. Já no
caso de Eduardo, a
pena prevista – de
um a seis meses de
detenção – pode
ser convertida em
medidas alternativas,
desde que sejam
preenchidos os
requisitos legais.
13.4.2018
LAVA JATO: PGR
PEDE QUE VALDIR
RAUPP E MAIS DOIS
RESSARÇAM OS
COFRES PÚBLICOS
EM R$ 1 MILHÃO
A procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, encaminhou,
nesta sexta-feira
(13), alegações ﬁnais
na Ação Penal 1.015
contra o senador
Valdir Rauppp (MDB/
RO) e os assessores
parlamentares
Maria Cléia Santos
de Oliveira e Pedro
Roberto Rocha. Eles
foram denunciados a
partir de investigações
da Operação Lava
Jato por crimes de
corrupção passiva e
lavagem de dinheiro.
Raquel Dodge pede a
reparação dos danos
materiais e morais no
total de R$ 1 milhão.
14.4.2018
PGR DEFENDE
RETORNO DO
DEPUTADO FEDERAL
AFASTADO PAULO
MALUF À PRISÃO
A procuradora-geral

da República, Raquel
Dodge, enviou,
nesta terça-feira
(10), memorial aos
ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF)
em que defende o
restabelecimento da
prisão do deputado
federal afastado
Paulo Maluf (PP/
SP). O parlamentar –
condenado a 7 anos,
9 meses e 10 dias de
reclusão, em regime
inicial fechado por
lavagem de dinheiro –
foi preso em dezembro
do ano passado, após
determinação do
ministro Edson Fachin.
Em março deste ano,
o ministro Dias Toffoli
concedeu liminar
para assegurar o
cumprimento da pena
em prisão domiciliar. A
manifestação foi no HC
nº 152.707, que está na
pauta de julgamentos
da sessão desta
quarta-feira (11) do STF.
12.4.2018
STF SEGUE
ENTENDIMENTO
DA PGR E MANTÉM
PRISÃO PREVENTIVA
DO EX-MINISTRO
ANTONIO PALOCCI
O STF seguiu o
entendimento da PGR
e manteve a prisão
preventiva do exministro Antonio Palocci.
13.4.2018
#ABRILINDÍGENA:
RAQUEL DODGE

TRAÇA PANORAMA
SOBRE ATUAÇÃO DO
MPF NA TEMÁTICA
INDÍGENA EM EVENTO
DA ESMPU
PGR participa
da abertura do
simpósio “Desaﬁos
e perspectivas sobre
temas atuais dos
direitos indígenas no
Brasil”, promovido pela
ESMPU em parceria
com a Câmara de
Populações Indígenas
e Comunidades
Tradicionais do MPF
(6CCR).
13.4.2018
PL QUE REDUZ
CONTROLE SOBRE
AGENTES PÚBLICOS
COMPROMETE LEI
DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA,
AFIRMA PGR
Em nota técnica
enviada pela PGR ao
Palácio do Planalto,
o MPF pede para
que a Presidência
da República vete
integralmente o
Projeto de Lei (PL) nº
7.448/2017. Repleta de
inconstitucionalidades,
a proposta, se
sancionada, afetará
fortemente a
atuação dos órgãos
de controle como o
Tribunal de Contas
da União (TCU) e os
Ministérios Públicos.
A manifestação é
assinada pelas Câmaras
de Coordenação e
Revisão do MPF e pela
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À LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA,
DEFENDE PGR
Qualquer restrição
às autoridades
nacionais para obter
diretamente as
informações coletadas
por essas empresas
vai gerar prejuízo
às investigações
em andamento,
diﬁcultando a apuração
de crimes cibernéticos.
É o que defende a PGR
em parecer enviado
ao Supremo Tribunal
(STF).

16.4.2018
APÓS PEDIDO DE
URGÊNCIA, STF
MARCA JULGAMENTO
DE RECURSO CONTRA
RECLAMAÇÃO DE
DEMÓSTENES TORRES
Atendendo ao pedido de
prioridade da PGR, o STF
marcou o julgamento do
recurso na reclamação
apresentada pelo exsenador Demóstenes
Torres.

16.4.2018
PGR DENUNCIA
DEPUTADO
ADALBERTO
CAVALCANTI
POR EMPREGAR
SERVIDORA
FANTASMA
O deputado federal
Adalberto Cavalcanti
(Avante/PE) é
denunciado por ter
empregado, durante
nove meses, uma
servidora fantasma
em seu gabinete
na Câmara dos
Deputados. Ao todo,
foram desviados R$
93 mil em salários,
valor utilizado para
efetuar pagamentos,
fazer compras com
cartão de crédito e
ﬁnanciamentos. A
denúncia foi enviada à
Corte na sexta-feira (13).

SEGURANÇA
JURÍDICA NO
COMBATE À
CORRUPÇÃO, DIZ PGR
PGR participa
de “Simpósio da
Associação Brasileira
de Direito de Harvard”,
na Universidade
Harvard, no Estados
Unidos. Ela fala sobre
a importância das
recentes decisões do
Judiciário brasileiro
para garantir a
segurança jurídica
e a coerência das
instituições no país.
16.4.2018
PGR: DESFILIAÇÃO
SEM PERDA DE
MANDATO PARA
ADERIR A PARTIDO
RECÉM-CRIADO É
CONSTITUCIONAL
PGR envia ao STF
parecer em que
se manifesta pela
constitucionalidade da
desﬁliação partidária,
sem perda de mandato,
em razão da criação de
novo partido político. De
acordo com a PGR, essa
hipótese é “permissão
constitucional implícita,
que decorre dos
princípios democrático,
do pluralismo político
e, especialmente, da
livre criação, fusão,
incorporação e extinção
de partidos políticos”.

16.4.2018
PGR REITERA PEDIDO
PARA QUE STF
RECEBA DENÚNCIA

16.4.2018
APLICAÇÃO
DA LEI PARA
TODOS GARANTE

16.4.2018
APLICATIVOS COM
SEDE NO EXTERIOR
DEVEM OBEDECER

16.4.2018
DENÚNCIA CONTRA
LÍDERES DO MDB
DEVE SER RECEBIDA
PELO STF, DEFENDE
PGR
A Procuradoria-Geral
da República (PGR)
enviou, nesta segundafeira (16), réplica às
alegações da defesa
de quatro senadores,
dois ex-senadores
e três executivos
de empreiteiras
envolvidos em
crimes de corrupção
passiva e ativa, e
lavagem de dinheiro,
entre 2008 e 2012,
com a Transpetro,
braço de logística
e transporte da
Petrobras. A denúncia
foi encaminhada ao
Supremo Tribunal
Federal (STF) em
agosto de 2017, e ainda
aguarda análise da
Suprema Corte.

Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão
(PFDC).
14.4.2018
OPERAÇÃO LAVA
JATO: PGR E PF
PEDEM MEDIDAS
CAUTELARES CONTRA
PARLAMENTARES
Nove mandatos são
cumpridos pela Polícia
Federal, sendo oito de
busca e apreensão e
um de prisão preventiva
no âmbito da Operação
Lava Jato. Os alvos são
um deputado federal,
um senador (buscas)
e um ex-deputado
(prisão). Os três são
investigados em um
inquérito que apura
tentativa de obstrução
de Justiça por parte dos
parlamentares. Como o
procedimento é sigiloso,
não serão divulgados os
nomes dos envolvidos.

3£JLQDGH

CONTRA AÉCIO NEVES
Em memorial entregue
aos ministros do
STF, a PGR pede o
recebimento integral
da denúncia contra
o senador Aécio
Neves (PSDB/MG) e
outras três pessoas.
As acusações são de
corrupção passiva
e - no caso do senador
- também de tentativa
de obstrução de
investigações pela
Operação Lava Jato
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19.4.2018
PGR VOLTA A
DEFENDER INÍCIO
DO CUMPRIMENTO
DA PENA APÓS
CONDENAÇÃO EM 2ª
INSTÂNCIA
PGR volta a
defender no ao STF
a manutenção do
acórdão do TRF4,
que determinou
o cumprimento
provisório da pena
de 12 anos e 1 mês
de reclusão imposta
ao ex-presidente
Luiz Inácio Lula da
Silva, condenado por
corrupção passiva e
lavagem de dinheiro.
20.4.2018
PGR ENVIA A
AUTORIDADES
PORTUGUESAS
DOCUMENTOS
PARA GARANTIR
EXTRADIÇÃO DE
RAUL SCHMIDT PARA
O BRASIL
PGR envia às
autoridades
portuguesas ofício
em que reaﬁrma
o compromisso
de que o Estado
brasileiro garantirá
e fará respeitar os
direitos fundamentais
de Raul Schmidt.
Alvo de processo
de extradição, o
empresário brasileiro
envolvido na Operação
Lava Jato está
detido em Lisboa. As
garantias oferecidas
por Raquel Dodge

dizem respeito
especiﬁcamente ao
tratamento prisional
a que Schmidt será
submetido quando
for extraditado para o
Brasil.
23.4.2018
#ABRILINDÍGENA:
RAQUEL DODGE
RECEBE LIDERANÇAS
INDÍGENAS E
GARANTE ATUAÇÃO
PARA DEFENDER
DIREITOS DAS
COMUNIDADES
PGR recebe
representantes da
Articulação dos
Povos Indígenas do
Brasil (Apib) para
uma conversa sobre
medidas judiciais
e extrajudiciais
que impactam
diretamente direitos
de comunidades
indígenas de todo o
país. Recebe também
índios da etnia
Terena. Na ocasião,
os representantes da
comunidade indígena
pediram o auxílio da
PGR na realização
de aulas para
lideranças indígenas
e para funcionários
indigenistas.
23.4.2018
PGR ALERTA
PARA RISCO DE
RETROCESSO NO
ENFRENTAMENTO
À CORRUPÇÃO
CAUSADO PELO PL Nº
7.448

PGR participa de
debate promovido
pelo TCU para discutir
o Projeto de Lei nº
7.448/2017. Durante
o encontro, a PGR
alertou para o risco
de retrocesso no
enfrentamento à
corrupção que o PL
impõe à legislação
brasileira e criticou
a insuﬁciência do
diálogo na fase de
tramitação do projeto
de lei no Congresso
Nacional.
23.4.2018
PGR REITERA PEDIDO
PARA EXECUÇÃO
IMEDIATA DE PENA
DE IVO CASSOL
Condenados em 2013
na Ação Penal (AP)
565, pela prática de
crimes de licitação, o
senador Ivo Cassol,
Erodi Antônio Matt e
Salomão da Silveira
seguem sem cumprir
as penas aplicadas
pela Justiça. PGR
encaminha novo
pedido para que
sejam executados
imediatamente
os quatro anos
de detenção e o
pagamento de multa
imputados aos réus.
24.4.2018
MPF PROMOVE NO
RIO CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL
SOBRE PROTEÇÃO DO
MAR
A PGR participa

da abertura
da Conferência
Internacional
Proteção do Mar e
Combate à Poluição,
promovida pelo MPF
em parceria com a
Embaixada da França
no Brasil. Idealizado
pela Câmara de
Meio Ambiente e
Patrimônio Cultural
do MPF (4CCR) e
sediado pelo Museu
do Amanhã e pelo
Museu de Arte do
Rio, ambos no Rio
de Janeiro, o evento
reúne especialistas
brasileiros e franceses
com o objetivo de
debater alternativas
administrativas,
legais e judiciais para
garantir a proteção
das águas.
25.4.2018
PGR PEDE QUE STF
NEGUE PEDIDO
DE EX-MINISTRO
GUIDO MANTEGA
PARA ENVIO DE
INVESTIGAÇÃO À
JUSTIÇA ELEITORAL
Em manifestação
enviada ao Supremo
Tribunal Federal
(STF), a ProcuradoriaGeral da República
(PGR) defendeu a
permanência na
Justiça Federal
do inquérito que
investiga condutas
atribuídas ao exministro da Fazenda
Guido Mantega e a
outras onze pessoas.
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As investigações
tramitam perante
o Tribunal Regional
Federal da 3ª Região
(TRF3), em São
Paulo, no entanto,
o ex-ministro pediu
a transferência do
caso para a Justiça
Eleitoral. A alegação
apresentada é a de
que a investigação
refere-se a crime
eleitoral conexo
a crimes comuns
e que, por isso,
deveria prevalecer
a competência da
Justiça Eleitoral.
26.4.2018
RAQUEL DODGE
DEFENDE
ARCABOUÇO
JURÍDICO
BRASILEIRO PARA
O COMBATE AO
TERRORISMO
Em Paris, na França,
PGR defende que
o Brasil possui
instrumentos legais,
jurídicos e de controle
suﬁcientes para
atuar na prevenção
e no combate
ao terrorismo.
Dodge participa,
da Conferência
Internacional sobre
o Financiamento ao
Terrorismo. Realizado
na Organização
para a Cooperação
e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o
evento reúne cerca de
500 especialistas e 80
ministros de 72 países.

3£JLQDGH

27.4.2018
CRIANÇA LEVADA
PARA CABO
VERDE PELA MÃE
É REPATRIADA
AO BRASIL APÓS
ATUAÇÃO DA PGR
O primeiro caso
de sequestro
internacional de
crianças envolvendo
Brasil e Cabo Verde
foi solucionado
com sucesso e teve
atuação importante
do Ministério Público
Federal (MPF). Na
sexta-feira (20),
retornou ao país uma
criança brasileira
que foi levada a Cabo
Verde pela mãe, sem
a autorização do
pai da menor, e em
descumprimento de
decisão que havia
determinado a guarda
compartilhada da
garota. Para agilizar
o processo e garantir
a repatriação, a PGR
enviou ofício ao
procurador-geral
da República de
Cabo Verde, em que
lembrou o histórico
de proximidade e
cooperação entre as
duas instituições e
solicitou providências
ao Ministério Público
daquele país para
o cumprimento da
sentença brasileira já
homologada.
27.4.2018
RAQUEL DODGE
DISCUTE

COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL COM
INTEGRANTES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
FRANCÊS
PGR participa de uma
série de reuniões
com integrantes do
Ministério Público
francês, em Paris.
Lavagem de dinheiro,
crime organizado,
terrorismo,
cooperação
internacional, crimes
do colarinho branco
foram alguns dos
temas abordados nos
encontros com os
procuradores.

utilizada em
operações como a que
beneﬁciou a senadora
na disputa ao governo
do Paraná, em 2014.

30.4.2018
LAVA JATO: PGR
DENUNCIA GLEISI
HOFFMANN, LULA
E PALOCCI POR
ESQUEMA CRIMINOSO
QUE BENEFICIOU O
PT
Segundo a denúncia,
a origem dos atos
criminosos data
de 2010, quando
a Construtora
Odebrecht prometeu
ao então presidente
Lula a doação de US$
40 milhões em troca
de decisões políticas
que beneﬁciassem
o grupo econômico.
As investigações
revelaram que a soma
- avaliada na época
do acerto em R$ 64
milhões - ﬁcou à
disposição do Partido
dos Trabalhadores
(PT) tendo sido
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2.5.2018
OPERAÇÃO ARARATH:
PGR DENUNCIA
BLAIRO MAGGI POR
CORRUPÇÃO ATIVA
Em 2009,
na condição de
governador do estado,
o ministro da Agricultura,
Blairo Maggi, por ter
participado do esquema
de compra e venda de
vagas no Tribunal de
Contas do Estado de
Mato Grosso (TCE/MT).
2.5.2018
PGR DENUNCIA
DEPUTADO FEDERAL
DA PARAÍBA POR
DESVIO DE RECURSOS
PÚBLICOS
Em 2006, o deputado
federal Veneziano
Vital do Rego, então
prefeito de Campina
Grande (PB), teria
se apropriado de R$
75 mil destinados
à compra de
equipamentos e
material de consumo
para a instalação
de um banco
de alimentos no
município. O esquema
incluiu a dispensa
indevida de licitação, a
apresentação de notas
ﬁscais falsas e o saque
do valor do convênio
na boca do caixa do
Banco do Brasil.
2.5.2018
PGR APRESENTA
RECURSO
REFORÇANDO PEDIDO
DE RECEBIMENTO DE

DENÚNCIA CONTRA
BENEDITO E ARTHUR
DE LIRA
PGR apresenta
embargos de declaração
à decisão que rejeitou
a denúncia contra o
senador Benedito de Lira
(PP/AL) e o deputado
federal Arthur de Lira
(PP/AL). A avaliação da
PGR é de que o acórdão
foi omisso em relação à
alegação apresentada
na denúncia, segundo a
qual os parlamentares
estariam envolvidos em
esquema de corrupção
e lavagem de dinheiro
relacionado à Diretoria
de Abastecimento da
Petrobras, a partir de
indicação política do
Partido Progressista (PP).
3.5.2018
PGR DEFENDE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE NORMA QUE
PERMITE A PRÁTICA
DE VAQUEJADA
“Não é possível extrair da
Constituição autorização
para impor sofrimento
intenso e para
mutilar animais, com
fundamento no exercício
de direitos culturais e
esportivos”, aﬁrma a
PGR em parecer. No
entendimento da PGR, a
Emenda Constitucional
96/2017, que autoriza
as vaquejadas em
território brasileiro, é
inconstitucional.
3.5.2018
TERENA: SUSPENSÃO

DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE DE TERRA
OCUPADA POR
INDÍGENAS NO MS
DEVE SER MANTIDA,
DEFENDE PGR
PGR defende
manutenção da decisão
liminar que garante
a permanência da
comunidade indígena
Taunay-Ipégue nas
Fazendas Água Branca
e Capão das Araras,
em Aquidauana, em
Mato Grosso do Sul. Em
manifestação enviada
ao STF, a PGR contesta
recurso de fazendeiros
e atenta para o “efetivo
risco de agravamento
do conﬂito fundiário
instalado na região, com
consequente ameaça
à integridade física dos
indígenas e demais
envolvidos”.
3.5.2018
DIREITOS HUMANOS:
RAQUEL DODGE
DEFENDE RESTRIÇÃO
DE REVISTAS ÍNTIMAS
A VISITANTES EM
PRESÍDIOS
Em parecer, PGR
defende a manutenção
da liminar que impede
a realização de revistas
íntimas de visitantes
em estabelecimentos
prisionais de Santa
Catarina (SC). Os
procedimentos
que incluem o
desnudamento e
observação de órgãos
genitais dos visitantes
estão proibidos desde
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agosto do ano passado
por força de decisão
colegiada do Tribunal
de Justiça de SC. A PGR
ressalta que a prática de
revista íntima, que ocorre
de forma sistemática em
presídios de todo o país,
não é compatível com
o ordenamento jurídico
nacional e nem com a
proteção internacional
conferida aos direitos
humanos.
4.5.2018
DEPUTADO FEDERAL
ARTHUR LIRA É
DENUNCIADO POR
PECULATO E LAVAGEM
DE DINHEIRO
Fato é relativo ao
período em que o
parlamentar era
deputado estadual
e exerceu cargo de
direção na mesa
diretora da Assembleia
Legislativa de Alagoas
(2003 a 2006). A
denúncia revela que
Arthur Lira participou
ativamente de um
esquema de desvio
de recursos públicos
montado no órgão.
O método utilizado
pelos parlamentares
envolvidos para desviar
dinheiro consistia
na apropriação de
cheques emitidos em
nome de servidores
comissionados
laranjas, bem como
na realização de falsos
empréstimos bancários
quitados com as
verbas de gabinete.
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7.5.2018
RAQUEL DODGE
SUGERE QUE
ASSEMBLEIA GERAL
DA AIAMP TRATE DE
QUESTÕES LIGADAS A
DIREITOS HUMANOS
PGR sugere a inclusão
de três assuntos na
pauta da assembleia
geral da Associação
Ibero-Americana de
Ministérios Públicos
(Aiamp), marcada
para o mês de
setembro, no México:
a implementação do
Instituto Global do
Ministério Público para
o Meio Ambiente, a
expansão do Sistema
Nacional de Localização
e Identiﬁcação de
Desaparecidos
(Sinalid) e a defesa
da liberdade de
expressão e proteção
de jornalistas e
defensores ameaçados.
O pedido foi feito,
em reunião com
presidente da entidade,
a procuradora-geral do
Panamá, Kenia Porcell.
No encontro, também
foram discutidos
aspectos ligados à
cooperação jurídica
entre Brasil e Panamá,
principalmente
no âmbito das
investigações
envolvendo a
Construtora Odebrecht.
7.5.2018
PGR APRESENTA
QUESTÃO DE ORDEM
PARA ESCLARECER

DECISÃO SOBRE
RESTRIÇÃO DE FORO
POR PRERROGATIVA
DE FUNÇÃO
PGR apresenta questão
de ordem para que
o STF decida que
instância judicial é
competente para
processar e julgar
uma denúncia contra
o deputado federal
Eduardo da Fonte (PP/
PE) e o executivo Djalma
Rodrigues.
7.5.2018
RAQUEL DODGE
DEFENDE
COMPETÊNCIA DO
STF PARA JULGAR
DENÚNCIA NO
CASO DOS R$ 51 MI
APREENDIDOS EM
SALVADOR
Em memorial enviado
aos ministros do STF,
PGR defende que a
denúncia contra o
deputado federal Lúcio
Vieira Lima (MDB/BA)
e outras cinco pessoas
continue tramitando na
Corte.
7.5.2018
DENÚNCIA CONTRA
SENADOR FERNANDO
BEZERRA COELHO
DEVE SER ENVIADA
PARA A 1ª INSTÂNCIA,
DEFENDE PGR
Em memorial
encaminhado ao STF,
PGR defende envio
da denúncia contra
o senador Fernando
Bezerra Coelho (MDBPE) e outras duas

pessoas à 1ª instância. O
político foi denunciado
ao STF em 2016, no
âmbito da Lava Jato,
acusado de recebimento
de propina de pelo
menos R$ 41,5 milhões
das empreiteiras Queiroz
Galvão, OAS e Camargo
Corrêa, contratadas
pela Petrobras para a
execução de obras da
Reﬁnaria Abreu e Lima
(RNEST).
8.5.2018
EXPLORAÇÃO DE
SATÉLITE BRASILEIRO
POR EMPRESA
ESTRANGEIRA PÕE
EM RISCO SOBERANIA
NACIONAL, DEFENDE
PGR
Em parecer, PGR
defende a manutenção
da liminar que
suspendeu o contrato
ﬁrmado entre a
Telecomunicações
Brasileiras (Telebras) e
a empresa americana
Viasat para a
exploração do Satélite
Geoestacionário
Brasileiro de Defesa
e Comunicações
Estratégicas (SGDC).
Segundo a PGR,
a manutenção do
contrato conﬁgura
ameaça à segurança
das informações
governamentais e à
soberania nacional.
8.5.2018
LAVA JATO: STF
RECEBE DENÚNCIA
DO MPF CONTRA
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EDUARDO DA FONTE
POR CORRUPÇÃO
E LAVAGEM DE
DINHEIRO
A 2ª Turma do STF
recebeu, por maioria de
votos, a denúncia contra
o deputado federal
Eduardo da Fonte (PPPE) e o ex-executivo
da Petrobras Djalma
Rodrigues de Souza.
Eles são acusados de
corrupção passiva e
lavagem de dinheiro
pelo recebimento de
propina para beneﬁciar
a UTC Engenharia nas
obras da Coquepar,
que seria construída
no Paraná para fazer
o processamento de
coque, um subproduto
do reﬁno do petróleo
da Petrobras.

9.5.2018
RAQUEL DODGE
DEFENDE LIBERDADE
DE EXPRESSÃO
E PROTEÇÃO A
JORNALISTAS
PGR defende a criação
de um marco regulatório
mais protetivo a
comunicadores que
sofrem ameaças ou são
vítimas de violência em
decorrência da atividade
proﬁssional no Brasil.
O posicionamento
foi externalizado
durante audiência
pública promovida
pelo Conselho Nacional
de Direitos Humanos
(CNDH), em Brasília.

8.5.2018
BUNKER DE R$ 51
MILHÕES: LÚCIO
VIEIRA LIMA E GEDDEL
VIRAM RÉUS NO STF
Por unanimidade, a
Segunda Turma do
STF recebeu denúncia
contra o ex-ministro e
ex-deputado federal
Geddel Vieira Lima, e o
seu irmão, o deputado
federal Lúcio Quadro
Vieira Lima (MDB-BA),
pela prática dos crimes
de lavagem de dinheiro
e associação criminosa.
Também se tornaram
réus a mãe dos
políticos, Marluce Vieira
Lima, e outras duas
pessoas, o ex-assessor
parlamentar Job Ribeiro

9.5.2018
PGR PEDE NOVOS
DESMEMBRAMENTOS
DE INVESTIGAÇÕES
DECORRENTES DE
COLABORAÇÃO DE
EMPRESÁRIOS E
DIRETORES DO GRUPO
J&F
Em uma manifestação
enviada ao ministro
Edson Fachin,
PGR requer cerca
de 80 novos
desmembramentos
de investigações
decorrentes da
colaboração de
empresários e diretores
do Grupo J&F. Os
encaminhamentos
sugeridos têm como
base informações que

Brandão e o empresário
Luiz Fernando Machado
da Costa.

constam dos anexos
complementares
entregues pelos
colaboradores no ﬁm
de agosto de 2017. A
maioria dos dados
refere-se a casos
que já são objeto de
apuração, mas também
há indicação de fatos
ainda desconhecidos,
o que poderá gerar a
instauração de novos
procedimentos. A lista
de envolvidos não se
restringe a políticos e
ocupantes de cargos
públicos. A PGR
também requereu a
apuração de indícios de
crimes praticados por
empresários, lobistas e
advogados.
11.5.2018
PGR ALERTA PARA
RISCO DE PRESCRIÇÃO
E PEDE QUE STF
NEGUE PEDIDO PARA
ADIAR JULGAMENTO
DE NELSON MEURER
PGR apresenta ao STF
manifestação contrária
ao pedido da defesa
do deputado federal
Nelson Meurer (PP/PR)
para que seja adiado
o julgamento de ação
penal. Para a PGR,
eventual adiamento
representa risco à
prescrição penal, o que,
no caso de um dos
crimes, pode ocorrer em
21 de junho.
12.5.2018
PGR PEDE AO STF QUE
MANTENHA PRISÃO

PREVENTIVA DO
EMPRESÁRIO MILTON
LYRA FILHO
PGR sustenta que
todos os requisitos
constitucionais e
previstos no art. 313
do Código de Processo
Penal - que autorizam
a prisão preventiva foram respeitados no
caso do empresário.
Dodge salienta que
a prisão de Lyra e de
outros investigados foi
baseada nas provas
obtidas no âmbito da
Operação Rizoma, e
foram pedidas para
“assegurar a ordem
pública, a aplicação
da lei penal, além
de resguardar a
investigação criminal”.
14.5.2018
MEMBROS,
SERVIDORES
E MINORIAS
CELEBRAM OS 25
ANOS DA CÂMARA
DE POPULAÇÕES
INDÍGENAS E
COMUNIDADES
TRADICIONAIS DO MPF
Uma roda de conversas
em homenagem
aos 25 anos de
criação da Câmara de
Populações Indígenas
e Comunidades
Tradicionais do
Ministério Público
Federal (6CCR/MPF)
foi realizada na sede
da ProcuradoriaGeral da República.
O evento reuniu
mais de 70 pessoas,
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entre membros,
servidores, indígenas,
quilombolas, ciganos
e representantes dos
Poderes Judiciário e
Legislativo. A iniciativa
faz parte do projeto
MPF Cidadão 30 anos.
A homenagem foi
aberta pela PGR, que
destacou a importância
da atuação do MPF em
defesa das minorias.
14.5.2018
PGR REFORÇA AO
STF PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DO
DEPUTADO FEDERAL
NELSON MEURER E DE
SEUS DOIS FILHOS
PGR envia ao STF
memorial em que
reforça o pedido
de condenação do
deputado federal
Nelson Meurer (PP/
PR) e de seus ﬁlhos
(Nelson e Cristiano)
pelos crimes de
corrupção passiva e
lavagem de dinheiro.
O julgamento da
ação penal contra os
três, cujo início está
marcado para esta
terça-feira (15), é o
primeiro no âmbito da
Operação Lava Jato
no STF. O parlamentar
foi acusado de
receber vantagens
indevidas como
parte do esquema
criminoso que
atingiu a Petrobras
entre 2004 e 2014.
As investigações
revelaram que os
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pagamentos tiveram
como contrapartida
apoio político para
a permanência de
Paulo Roberto Costa
à frente da Diretoria
de Abastecimento da
estatal.
15.5.2018
PGR RECORRE
PARA GARANTIR
RECEBIMENTO DE
DENÚNCIA CONTRA
ACUSADO DE CRIME
NA DITADURA
MILITAR
PGR defende o
recebimento de
denúncia contra o
coronel reformado
Audir Santos Maciel
pela prática de
homicídio e ocultação
de cadáver, crimes
cometidos na época
da ditadura militar.
Na manifestação,
Dodge sustenta que a
Lei de Anistia (Lei nº
6.683/1979) não pode
ser aplicada, porque,
embora julgada
válida pelo STF, não
foi reconhecida pela
Corte Interamericana
de Direitos Humanos
(Corte IDH). A
aprovação deve
ocorrer por meio
do controle de
constitucionalidade
nacional e o controle
de convencionalidade
internacional. Segundo
a PGR, a norma
somente deve ser
adotada se a validade
for declarada em

ambos os mecanismos.
“Uma determinada
norma relacionada
aos direitos humanos
será considerara
válida e eﬁcaz em
sua plenitude se, e
apenas se, secundada
pelo sistema duplo
de controle”, reforça
Raquel Dodge em
um dos trechos do
documento.
17.5.2018
PGR DEFENDE
SUSPENSÃO DE
NORMA EM GOIÁS
QUE CRIA NOVAS
HIPÓTESES PARA
REALIZAÇÃO DE
INSPEÇÃO DE
VEÍCULOS
Em parecer, PGR
defende a suspensão
de dispositivos da
Portaria nº 399/2015
do Detran/GO, que
criou novas regras
para a inspeção de
veículos, não previstas
na regulamentação
federal. Para a
procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, o órgão
executivo estadual
cometeu um ato
ilegítimo, tendo
em vista que a
competência exclusiva
para legislar sobre o
tema é da União.
18.5.2018
TROCA DE
INFORMAÇÕES É
TEMA DE REUNIÃO
ENTRE PGR E

AUTORIDADES
SUÍÇAS
PGR recebe delegação
de representantes
do governo suíço.
Participam da visita a
secretária de Estado
do Departamento
Federal de Negócios
Estrangeiros da Suíça,
Pascale Baeriswyl, e
sua equipe, além do
embaixador do país
no Brasil, Andrea
Semadeni. Durante
a reunião, foram
tratados assuntos
ligados à operação
Lava Jato e os
processos relativos ao
caso que tramitam nos
dois países.
18.5.2018
OPERAÇÃO
RIZOMA: PGR
DEFENDE QUE SEJA
MANTIDA PRISÃO
DE EMPRESÁRIO
ARTHUR MACHADO
Em manifestação
enviada ao STF, PGR
defende a manutenção
da prisão preventiva
do empresário
Arthur Mário Pinheiro
Machado. Ele é
apontado como
o grande líder de
organização criminosa
que lesava os cofres
de fundos de pensão
para obter proveitos
ﬁnanceiros. Segundo
a PGR, há evidências
concretas de que o
crime de lavagem de
dinheiro praticado
por Machado se
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estendeu até, pelo
menos, dezembro de
2017, o que justiﬁca a
manutenção da prisão
preventiva.
18.5.2018
PGR REITERA PEDIDO
DE HOMOLOGAÇÃO
DA RESCISÃO
DOS ACORDOS DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA DE
WESLEY BATISTA E
FRANCISCO DE ASSIS
Em documento
encaminhado ao
ministro do STF
Edson Fachin, a PGR
aﬁrma que as provas
colhidas são válidas
e demonstram o
conhecimento deles
da suposta atuação
ilícita de Marcello Miller.
Além disso, defende
que a competência é
do STF para homologar
a rescisão do acordo,
realizada em fevereiro
deste ano.
21.5.2018
RAQUEL DODGE
DEFENDE A
FISCALIZAÇÃO
RIGOROSA E O
COMBATE A FAKE
NEWS PARA
GARANTIR LISURA DE
ELEIÇÕES GERAIS
PGR participa
do Congresso
Internacional de Direito
Eleitoral, realizado
em Campo Grande
(MS). Organizado pelo
Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e

Tribunal Regional
Eleitoral de Mato
Grosso do Sul, o evento
contou também
com a participação
do procurador-geral
eleitoral, Humberto
Jacques de Medeiros.
Na oportunidade, a PGR
recebeu a medalha
do mérito acadêmico
eleitoral.
22.5.2018
PELO MENOS 30% DE
FUNDOS PÚBLICOS DE
CAMPANHA E TEMPO
DE PROPAGANDA
GRATUITA DEVEM
SER DESTINADOS A
MULHERES
PGR reforça
entendimento de que
os partidos devem
distribuir os recursos
destinados à campanha
na proporção exata
de candidaturas
femininas e masculinas,
respeitando o mínimo
legal de 30% para
cada gênero. A defesa
consta de parecer
enviado ao TSE. De
acordo com ela, essa
proporção vale para os
recursos provenientes
do Fundo Partidário
e do Fundo Especial
de Financiamento de
Campanha (FEFC). A
mesma lógica deve
ser aplicada ao tempo
destinado à propaganda
partidária gratuita,
que, segundo a PGR,
também é ﬁnanciada
com recursos do
Estado.

22.5.2018
PGR DEFENDE
MANUTENÇÃO DE
PRISÃO PREVENTIVA
DE INVESTIGADOS
NA OPERAÇÃO LAMA
ASFÁLTICA
Em manifestação
enviada ao STF, a
PGR volta a defender
a manutenção de
prisões preventivas
de oito investigados
na Operação
Lama Asfáltica. As
investigações iniciadas
em 2013 apuram o
desvio de mais de
R$ 235 milhões de
recursos públicos por
meio de um esquema
que envolve a prática
de crimes como
fraudes em licitações
e superfaturamento
de obras públicas no
estado de Mato Grosso
do Sul.
22.5.2018
PGR PEDE QUE
DINAMARQUESA
PRESA POR FUGIR
COM OS FILHOS PARA
O PARÁ ESPERE
EXTRADIÇÃO EM
LIBERDADE
PGR aﬁrma que
a dinamarquesa
Lisbeth Markussen
não oferece risco à
ordem pública ou
ao andamento do
processo. Lisbeth é
processada por deixar
o país natal, em 2015,
com os três ﬁlhos, sem
o consentimento do
pai, e vir para o Brasil.

22.5.2018
ELEIÇÕES:
CANDIDATAS DEVEM
RECEBER AO MENOS
30% DE RECURSOS
PÚBLICOS DE
CAMPANHA E TEMPO
DE PROPAGANDA
GRATUITA
Por unanimidade,
o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) decidiu,
nesta terça-feira (22),
que os partidos devem
distribuir os recursos
públicos destinados à
campanha e o tempo
de propaganda gratuita
na proporção exata de
candidaturas femininas
e masculinas,
respeitando o mínimo
legal de 30% para
cada gênero. Essa
proporção vale para os
recursos provenientes
do Fundo Partidário
e do Fundo Especial
de Financiamento de
Campanha (FEFC).
A regra deve ser
observada pelos
partidos já nas eleições
deste ano.
23.5.2018
MPF APOIA
DIVULGAÇÃO
DE RELATÓRIO
SOBRE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
QUE VIVEM EM
INSTITUIÇÕES
Relatório sobre a
situação de milhares
de pessoas com
deﬁciência que vivem
em instituições de
acolhimento, no Brasil,
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foi apresentado à PGR,
que promete apoio à
iniciativa.
24.5.2018
PGR: NORMAS QUE
TRATAM DA IDADE
MÍNIMA PARA
MATRÍCULA EM
ESCOLA PÚBLICA SÃO
CONSTITUCIONAIS
PGR defende a
constitucionalidade das
normas que deﬁnem
a idade mínima para a
matrícula na educação
básica (do ensino infantil
ao fundamental).
O tema entrou em
debate no julgamento
do conjunto de ações
que questionam a
constitucionalidade de
dispositivos da Lei de
Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) e de
resoluções do Conselho
Nacional de Educação
(CNE).
25.5.2018
PGR CRIA COMITÊ
PARA ACOMPANHAR
CONSEQUÊNCIAS
DA GREVE DE
CAMINHONEIROS
A portaria da PGR
explicita que a atuação
dos membros do MPF
deve ter como foco a
veriﬁcação da prática
de crimes federais
que afetem serviços
públicos e de utilidade
pública.
28.5.2018
PGR DEFENDE
CONSTITUCIONALIDADE
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DA CONDUÇÃO
COERCITIVA
Em memorial
enviado ao STF, a
PGR defende que a
condução coercitiva de
investigados
determinada por ordem
judicial durante a fase
pré-processual
para interrogatório
é válida e não
fere os direitos
fundamentais previstos
na Constituição. A
manifestação foi
feita em Ação de
Descumprimento de
Preceito Fundamental
(ADPF), proposta pelo
Conselho Federal da
Ordem dos Advogados
do Brasil (CFOAB).
29.5.2018
RAQUEL DODGE DIZ
QUE MP ESTÁ ATENTO
A PRÁTICAS ABUSIVAS
E À DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS
DURANTE MOVIMENTO
DE CAMINHONEIROS
PGR aﬁrma que o
MPF atua de forma
priorizada, focada e
orientada para coibir
abusos e assegurar
o respeito a direitos
humanos durante o
movimento grevista
de caminhoneiros que
bloqueou rodovias no
país.

REGISTROS SINDICAIS
A pedido da PGR,
foram cumpridos oito
mandados de prisões
preventivas, 15 de
prisões temporárias
e 64 de busca e
apreensão. Os alvos são
investigados por fraudes
no sistema de registro
sindical. Os gabinetes de
três deputados federais
estão entre os locais
de busca e apreensão.
Também são alvos
da mesma medida
as sedes nacionais de
dois partidos políticos
e de centrais sindicais.
Além disso, contra dois
parlamentares foram
ordenadas medidas
cautelares diversas à
prisão. Os nomes dos
envolvidos não são
divulgados.

30.5.2018
MPF E PF DEFLAGRAM
OPERAÇÃO PARA
BUSCAR PROVAS
DE FRAUDE EM
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1.6.2018
EXERCÍCIO DA
ADVOCACIA DEVE
PERMANECER VEDADO
A SERVIDORES DA
JUSTIÇA E DO MPU,
DEFENDE PGR
A vedação ao exercício
simultâneo de cargo
público e advocacia
privada segue critério
razoável e proporcional,
e decorre de princípios
de moralidade e
eﬁciência administrativa
do Estado. PGR pede
que seja julgada
improcedente
uma ação direta de
inconstitucionalidade
que pede a liberação
do exercício advocatício
a servidores do
Poder Judiciário e do
Ministério Público da
União (MPU).
1.6.2018
PGR REFORÇA
INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI
COMPLEMENTAR DE
CONTRATAÇÃO DO
PARÁ
Em parecer,
PGR reforça a
inconstitucionalidade
de trechos contidos
no art. 1º da Lei
Complementar
nº 7/1991, do Pará,
que determina a
contratação temporária
de proﬁssionais, sem
concurso público,
para preencher falta
ou deﬁciência de
pessoal. A lei contraria
o art. 37, inciso IX, da

Constituição Federal,
que admite esse tipo
de admissão somente
em casos de urgência e
extrema necessidade.
1.6.2018
PODER PÚBLICO PODE
ADOTAR MEDIDAS
NECESSÁRIAS PARA
RESGUARDAR A
ORDEM DURANTE
MANIFESTAÇÕES,
DEFENDE PGR
PGR avalia que o
governo pode tomar as
medidas necessárias
e suﬁcientes para
resguardar a ordem
durante a desobstrução
das rodovias nacionais
em decorrência
da paralisação dos
caminhoneiros. A
manifestação foi
enviada ao STF em
parecer na Arguição de
Descumprimento de
Preceito Fundamental
(ADPF) nº 519. Na
ação, o presidente da
República, por meio
da Advocacia-Geral
da União (AGU),
solicitou a concessão
de medida cautelar
para a uniformização
do posicionamento
do Judiciário sobre
a mobilização dos
caminhoneiros e a
determinação de
medidas que viabilizem
a liberação do tráfego
nas rodovias estaduais e
federais.
4.6.2018
REGRA QUE IMPEDE

INCLUSÃO DE
SÓCIOS DE CLUBES
ESPORTIVOS EM
PLANO DE SAÚDE
EMPRESARIAL É
VÁLIDA, DEFENDE PGR
A norma da Agência
Nacional de Saúde
Suplementar (ANS)
que limita o acesso
a planos de saúde
empresariais a pessoas
com vínculo laboral
direto ou temporário
é legítima e não fere
o direito à saúde, à
livre concorrência ou
ao cooperativismo. A
PGR entende que ADI
ajuizada pela Federação
Nacional dos Clubes
Esportivos (Fenaclubes)
contra a regra da ANS
deve ser negada no STF.
5.6.2018
COLABORAÇÕES
PREMIADAS DA
ODEBRECHT
ENVOLVENDO
CERVEJARIA
PETRÓPOLIS DEVEM
IR PARA O PARANÁ,
DEFENDE PGR
PGR apresenta recurso
com o objetivo de
reverter decisão da
Segunda Turma do STF.
5.6.2018
ATUAÇÕES DE
DESTAQUE DO MPF
SÃO RECONHECIDAS
PELO VI PRÊMIO
REPÚBLICA
PGR participa
da entrega do VI
Prêmio República de
Valorização do Ministério
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Público Federal. Com a
presença de dezenas
de procuradores, a
cerimônia festejou a
união do MPF no dever
constitucional de zelar
pelo bem da sociedade
e pelo cumprimento da
lei. Para a PGR, Raquel
Dodge, o prêmio é uma
celebração cívica de
atuações que honram
nossa democracia.
6.6.2018
#RETROCESSOAMBIENTALNÃO: CICLO
DE DEBATES ALERTA
PARA ATAQUES AO
MEIO AMBIENTE
EM CURSO NO
LEGISLATIVO E NO
EXECUTIVO
Com o tema
#Retrocesso
AmbientalNão e
durante a semana do
Dia Mundial do Meio
Ambiente, o evento
aborda, entre outras
pautas, a ﬂexibilização
do controle dos
agrotóxicos, as ameaças
ao licenciamento
ambiental, o combate
ao desmatamento
ilegal na Amazônia e a
proteção às unidades
de conservação. A PGR
destaca que o momento
exige esforço de todos
e união de todas as
instituições que atuam
na preservação do meio
ambiente.
6.6.2018
STF SUSPENDE
VALIDADE DE NORMA
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QUE DETERMINOU
IMPRESSÃO DE VOTO
NAS PRÓXIMAS
ELEIÇÕES
Por maioria,
STF suspende,
liminarmente, a
obrigatoriedade de
impressão do voto nas
eleições gerais de 2018.
Em sessão plenária, oito
ministros atenderam
ao pedido da PGR
em Ação Direita de
Inconstitucionalidade
(ADI). A ADI questionou
a constitucionalidade
da exigência de
impressão incluída no
texto legal, apontando
que a alteração poderia
afetar a segurança
jurídica. Além disso
representaria retrocesso
para o processo
eleitoral por ampliar a
possibilidade de fraudes
e ameaçar o sigilo da
manifestação do eleitor.
6.6.2018
PGR PEDE
REVOGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
QUE LIBERTOU
EX-SECRETÁRIO
ESTADUAL DE OBRAS
DO RIO DE JANEIRO
PGR apresenta recurso
ao Supremo Tribunal
Federal (STF) nesta
quarta-feira (6),
pedindo a revogação
da decisão do ministro
Gilmar Mendes, que
concedeu liminar para
soltar o ex-secretário de
Obras do Rio de Janeiro
Hudson Braga. Ele teve

a prisão preventiva
substituída por medidas
cautelares diversas à
prisão. Braga foi preso
em dezembro de 2016,
na Operação Calicute,
e teve a prisão mantida
pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
6.6.2018
MPF FIRMA ACORDO
DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA E
ASSISTÊNCIA MÚTUA
COM O TCU
Com o objetivo de
facilitar o intercâmbio
de informações,
treinamentos e outras
ações conjuntas, o
acordo foi assinado
pela procuradorageral da República,
Raquel Dodge, e pelo
presidente do TCU,
Raimundo Carreiro
Silva, após sugestões e
manifestação favorável
da Câmara de Combate
à Corrupção do MPF
(5CCR).
7.6.2018
MPF DEFENDE
CONSTITUCIONALIDADE
DA CONDUÇÃO
COERCITIVA EM
JULGAMENTO NO STF
Em sustentação
oral, no STF, o viceprocurador-geral da
República, Luciano
Mariz Maia, defende
a condução coercitiva
de investigados, desde
que realizada nos
termos da Constituição
e da lei.

8.6.2018
RAQUEL DODGE
DEFENDE PRISÕES
PREVENTIVAS DE
CINCO INVESTIGADOS
NAS OPERAÇÕES
CÂMBIO, DESLIGO E
FATURA EXPOSTA
PGR encaminha ao STF
cinco manifestações
contrárias a pedidos
apresentados por
investigados em
desdobramentos da
Operação Lava Jato,
no Rio de Janeiro.
Os cinco tiveram
prisões preventivas
decretadas em
primeira instância por
integrarem esquemas
de criminosos
investigados nas
operações Câmbio,
Desligo e Fatura
Exposta.
9.6.2018
MPF FIRMA PARCERIA
COM MINISTÉRIOS
PÚBLICOS DO
PARAGUAI E DO
URUGUAI PARA
FORTALECER
COOPERAÇÃO
JURÍDICA
Durante a Reunião
Especializada de
Ministérios Públicos
do Mercosul (REMPM),
realizada em Assunção
no Paraguai, PGR assina
documento com o
objetivo de potencializar
as investigações
criminais transnacionais,
principalmente o
combate à corrupção,
promovendo a troca de
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informações de maneira
eﬁciente e eﬁcaz.
11.6.2018
RAQUEL DODGE
RECORRE AO
SUPREMO PARA
RESTABELECER
PRISÕES DE ORLANDO
DINIZ E PAULO VIEIRA
DE SOUZA
PGR sustenta que as
prisões atenderam
aos critérios legais
e são necessárias à
instrução processual e à
manutenção da ordem
pública.
12.6.2018
OPERAÇÃO REGISTRO
ESPÚRIO: PGR PEDE
BUSCAS EM GABINETE
DE DEPUTADA
FEDERAL
Em atendimento
a pedido da PGR,
foram cumpridos
três mandados de
busca e apreensão
em endereços ligados
à deputada federal
Cristiane Brasil (PTB/
RJ). As medidas
cautelares são um
desdobramento das
investigações que
apuram suspeitas de
irregularidades na
concessão de registros
sindicais pela Secretaria
de Relações do Trabalho,
Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), e que
tiveram a primeira fase
deﬂagrada no dia 30
de maio. Pela decisão,
Cristiane Brasil ﬁca
proibida de frequentar

o MTE e de manter
contato com os demais
investigados.
12.6.2018
PGR DEFENDE AÇÃO
PENAL PÚBLICA PARA
ESTUPRO SEGUIDO
DE MORTE MESMO
QUE NÃO HAJA
REPRESENTAÇÃO
PGR reaﬁrma a
inconstitucionalidade do
art. 225 do Código Penal.
O dispositivo condiciona
o início de uma ação
penal pública
em casos de estupro
que resultem em lesão
corporal grave ou morte
à manifestação de
vontade da vítima ou de
seu representante legal.
Para a PGR, a criação
dessa condição para
delitos de “altíssimo
nível de gravidade
e de elevado grau
de reprovabilidade”,
beneﬁcia somente
quem praticou o crime.
Além disso, “constitui
franca transgressão ao
postulado da dignidade
humana e ao princípio
da proibição da proteção
deﬁciente, importante
vertente do princípio da
proporcionalidade”. A
alteração no dispositivo
é alvo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) proposta pela
Procuradoria-Geral da
República, em 2009.
13.6.2018
RAQUEL DODGE
RECORRE DE DECISÃO

QUE LIBERTOU
EMPRESÁRIO ARTHUR
MACHADO
Em recurso enviado
ao STF, a PGR pede
o restabelecimento
da prisão preventiva
do empresário
Arthur Mário Pinheiro
Machado. Investigado,
e já denunciado na
Operação Rizoma, que
apura desvios de fundos
de pensão.
14.6.2018
PGR CRIA FORÇATAREFA PARA
ATUAR NO PROJETO
AMAZÔNIA PROTEGE
PGR designa 23
procuradores da
República em nove
estados para atuar de
forma conjunta nos
trabalhos decorrentes
do projeto Amazônia
Protege. O grupo vai
analisar os 1.550 laudos
periciais produzidos
na fase 2 do projeto
e propor ações civis
públicas contra as 2,3
mil pessoas e empresas
identiﬁcadas como
responsáveis por todos
os desmatamentos com
área igual ou superior a
60 hectares registrados
na Amazônia entre
agosto de 2016 e julho
de 2017.
15.6.2018
HABEAS CORPUS
APRESENTADO POR
TERCEIROS EM FAVOR
DE LULA NÃO DEVE
PROSPERAR NO STF,

DEFENDE PGR
O posicionamento
foi encaminhado à
Suprema Corte, em
contrarrazão ao agravo
regimental no HC nº
155.595. No recurso,
dois advogados
que não integram a
defesa técnica do expresidente pedem para
que Lula aguarde em
liberdade o trânsito em
julgado de sua sentença
condenatória.
15.6.2018
PGR DEFENDE
MANUTENÇÃO DE
QUEBRA DE SIGILO
EM AÇÃO CONTRA
DEPUTADO VANDER
LOUBET
PGR envia ao STF
pedido para que seja
mantida a decisão do
ministro Edson Fachin,
a qual levantou o sigilo
da denúncia contra
o deputado federal
Vander Loubet (PT/
MS) e do caixa de sua
campanha Ademar
Chagas da Cruz.
15.06.2018
CONFERÊNCIA DAS
PROCURADORAS
DA REPÚBLICA
TEM MAIS DE 100
PARTICIPANTES
PGR aﬁrma que a
equidade de gênero
tem sido fator de
mudança social. Para
Raquel Dodge, a
presença de mulheres
na promoção da justiça
tem enfatizado as
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deﬁciências na proteção
de minorias, de
desvalidos, de crianças
e adolescentes, tem
mudado a pauta de
assuntos prioritários e
trazido uma perspectiva
ﬁel à luta contra a
violência e a garantia de
direitos fundamentais
para todos os cidadãos,
em uma perspectiva
que assegure igualdade
nesta proteção.
15.6.2018
PGR PEDE
MANUTENÇÃO DE
PRISÃO PREVENTIVA
DE DOLEIRO PRESO NA
OPERAÇÃO CÂMBIO,
DESLIGO
PGR envia ao STF
recurso contra a
decisão do ministro
Gilmar Mendes, que
libertou o doleiro
Antônio Cláudio
Albernaz Cordeiro. Ele
foi preso em 2 de maio,
na Operação Câmbio,
Desligo, pela suposta
prática dos crimes de
organização criminosa,
lavagem de ativos e de
evasão de divisas, mas
em 5 de junho foi solto
por força de habeas
corpus (HC). Segundo
a PGR, as investigações
apontam para prova de
materialidade delitiva e
indícios de autoria em
relação a Antônio.
18.6.2018
“SISTEMA PRISIONAL
QUE NÃO RECUPERA
É PROBLEMA DO

3£JLQDGH

PAÍS INTEIRO”, DIZ
RAQUEL DODGE
EM SEMINÁRIO
INTERNACIONAL
PGR participa da
abertura do Seminário
Internacional de
Execução Penal, no
auditório do CNMP.
O evento discute
as diﬁculdades
enfrentadas pelo
Estado brasileiro na
implementação de
garantias estabelecidas
internacionalmente
para o problema
prisional.
18.6.2018
PRIMEIRA
CONFERÊNCIA
NACIONAL DAS
PROCURADORAS
DA REPÚBLICA
APROVA PROPOSTAS
DE PROMOÇÃO
DE EQUIDADE DE
GÊNERO NO MPF
Foram aprovadas
49 propostas sobre
promoção de
equidade de gênero.
As cem participantes
formularam mais de
60 propostas durante
as “Oﬁcinas Nacionais
- Perspectivas de
Gênero: a voz da
mulher no MPF”, que
aconteceram nos dois
dias do encontro. Foi
criada uma comissão
que será presidida pela
subprocuradora-geral
Ela Wiecko para cuidar
do acompanhamento,
desdobramentos e da
implementação dessas

propostas. O resultado
da Conferência,
inclusive a relação
das propostas, vai
constar de um caderno
técnico que está
sendo preparado,
com previsão de
disponibilização na
sexta-feira (22).
18.6.2018
PGR PEDE
AO SUPREMO
CONDENAÇÃO DE
GLEISI HOFFMANN
E RECEBIMENTO DE
DENÚNCIA CONTRA
CIRO NOGUEIRA
PGR envia ao STF
memorial pedindo
a condenação da
senadora Gleisi
Hoffmann (PT/PR);
do marido dela, de
Paulo Bernardo Silva;
e Ernesto Kugler. Eles
foram denunciados
por corrupção
ativa e lavagem de
dinheiro. Em outro
documento, Dodge
requer o recebimento
da denúncia contra o
senador Ciro Nogueira
(PP/PI), acusado de
solicitar e receber
propina no valor de
R$ 2 milhões da UTC
Engenharia.
19.6.2018
STF NÃO CONHECE
HABEAS CORPUS
DE ENVOLVIDO
EM ESQUEMA DE
FRAUDES NO DETRAN
DE MATO GROSSO
A ministra Rosa Weber

negou seguimento
a habeas corpus
(HC) em favor de
denunciado em
esquema de fraudes
no Departamento
de Trânsito de Mato
Grosso (Detran/MT).
Na decisão, a ministra
do Supremo Tribunal
Federal (STF) aplicou
o entendimento
apresentado pela
PGR, de que o HC nº
158071, em favor de
Paulo César Zamar
Taques, não deve
ser conhecido, com
base na Súmula nº
691 do STF. A norma
da Corte determina
que não compete ao
STF conhecer habeas
corpus impetrado
contra decisão
de relator em HC
requerido a tribunal
superior, como é o
caso em análise.
19.6.2018
PROJETO VAI
CAPACITAR
ATORES LIGADOS
AO RECEBIMENTO
DE MIGRANTES E
REFUGIADOS
A Rede de Capacitação
a Refugiados e
Migrantes lançou o
projeto “Atuação em
rede: capacitação
dos atores envolvidos
no acolhimento,
integração e
interiorização de
refugiados e migrantes
no Brasil”. PGR
participa da solenidade
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de abertura do
evento. Ela ressalta a
importância da ESMPU
ser a instituição
responsável por
formatar o projeto e
reunir parceiros para a
iniciativa.
20.6.2018
PGR REAFIRMA
ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA FIRMAR ACORDO
DE COLABORAÇÃO
PREMIADA
Em um segundo
memorial enviado
aos ministros do STF,
a PGR defende que
a Corte reconheça
a titularidade plena
do Ministério Público
para ﬁrmar acordo de
colaboração premiada.
O entendimento
considera o previsto no
art. 129 da Constituição
Federal, mas, por
outro lado, reconhece
a importância de um
trabalho conjunto com
a polícia, respeitando o
papel assegurado pela
Constituição a cada
uma das instituições.
O assunto é objeto
de Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI), cujo julgamento
começou no ﬁm do
ano passado e deve ser
retomado nesta quartafeira.
20.6.2018
PGR: NORMAS QUE
VEDAM VEICULAÇÃO
DE CRÍTICAS A

CANDIDATOS VIOLAM
LIBERDADE DE
EXPRESSÃO
“O período eleitoral não
é diferente de qualquer
outro período da vida
nacional, não é um
período de exceção
democrática que exija
regras diferenciadas
para conter a liberdade
de expressão no
país”. Essa foi a
manifestação da PGR,
durante julgamento
de ação proposta pela
Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio
e Televisão (Abert)
contra dispositivos da
Lei das Eleições (nº
9.504/1997). As normas
suspensas por liminar
do Plenário do STF
em 2010 vedam
as emissoras de
veicularem programas
de humor envolvendo
candidatos nos três
meses que antecedem
as eleições.
21.6.2018
PGR PEDE QUE
STF ASSEGURE
CUMPRIMENTO DA
PENA IMPOSTA AO
SENADOR IVO CASSOL
PGR pede que o
STF assegure o
cumprimento imediato
da pena do senador
Ivo Cassol (PP-RO).
O pedido considera a
decisão do Plenário do
STF, que determinou
a certiﬁcação do
trânsito em julgado
para início do

cumprimento de pena
independentemente da
publicação do acórdão.
Na manifestação
enviada à Corte, Raquel
Dodge defende que
seja providenciada a
imediata execução da
condenação. Esta é a
quinta vez que a PGR
defende que o senador,
condenado em 2013,
efetivamente cumpra a
pena a ele imposta.
21.6.2018
“PRECISAMOS LUTAR
POR LIBERDADE,
DEMOCRACIA E
EQUIDADE”, AFIRMA
RAQUEL DODGE EM
HOMENAGEM AOS 13
ANOS DO CNMP
“É preciso celebrarmos
os 13 anos do CNMP
e os 30 anos do novo
Ministério Público.
Para isso, é importante
nos coordenarmos
mais fortemente,
defendermos as
garantias que a
Constituição nos deu,
sabendo que precisamos
lutar por liberdade
e por democracia.
Estamos reunidos
aqui hoje para que nos
concentremos no foco
do nosso trabalho, que é
o cidadão”. A aﬁrmação
é da presidente do
Conselho Nacional
do Ministério Público
e procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, durante o
evento que celebrou o
décimo terceiro ano de

instalação do Conselho,
realizado na manhã
desta quinta-feira, 21
de junho, na sede da
instituição, em Brasília.
21.6.2018
EMISSORAS PODEM
VEICULAR CRÍTICAS
E PROGRAMAS DE
HUMOR ENVOLVENDO
CANDIDATOS, DECIDE
STF
Seguindo entendimento
da PGR, o STF decidiu
que as normas que
vedam a veiculação de
críticas e programas
de humor envolvendo
candidatos nos três
meses que antecedem
as eleições são
inconstitucionais. A
decisão foi na conclusão
do julgamento de
ação proposta pela
Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio
e Televisão (Abert)
contra dispositivos da
Lei das Eleições (nº
9.504/1997), suspensos
em 2010, por liminar do
ministro aposentado
Ayres Brito, conﬁrmada
pelo Plenário do STF.
21.6.2018
SEMINÁRIO
INTERNACIONAL
SOBRE FAKE NEWS
TEM PARTICIPAÇÃO
DA PROCURADORAGERAL ELEITORAL
“O antídoto para
notícias falsas é o
bom funcionamento
da imprensa livre, do
jornalismo proﬁssional,
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sem embaraço à plena
liberdade de informação
jornalística em qualquer
veículo de comunicação
social, como dispõe a
Constituição Federal”,
aﬁrmou a PGR, na
abertura do Seminário
Internacional Brasil e
União Europeia sobre
Fake News. Promovido
pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) em
conjunto com a
Delegação da União
Europeia no Brasil. O
vice-procurador-geral
eleitoral, Humberto
Jacques, também
integrou o painel que
abordou as medidas
jurídicas e tecnológicas
relativas às fake news.
23.6.2018
PGR E ESMPU
FIRMAM ACORDO
DE COOPERAÇÃO
COM ASSOCIAÇÃO
DE ESTUDOS
BRASILEIROS EM
MACAU, NA CHINA
A parceria é inédita,
sendo a primeira
assinada entre a PGR e
uma entidade chinesa.
O objetivo é estabelecer
um marco jurídico para
intensiﬁcar a troca
de informações, a
realização de programas
de pesquisa e o
intercâmbio cientíﬁco
em temas de interesse
na atuação do Ministério
Público.
25.6.2018
PGR ENVIA OFÍCIO

3£JLQDGH

AO PRESIDENTE
DO SENADO
PARA SOLICITAR
MANUTENÇÃO DE
VETO A DISPOSITIVOS
DA LEI Nº 13.655/2018
PGR envia ofício ao
presidente do Senado
Federal, Eunício Oliveira
(MDB/CE), em que
pede a manutenção
dos vetos a dispositivos
da Lei nº 13.655/2018.
De acordo com a
PGR, se o texto for
aprovado integralmente,
a aplicação da lei
de improbidade
administrativa seria
afetada, favorecendo a
impunidade de agentes
públicos que praticarem
irregularidades. A
Câmara de Combate
à Corrupção (5CCR)
também divulgou nota
técnica na qual analisa
todos os artigos vetados
pelo presidente da
República, Michel Temer
(MDB), e reaﬁrma
a necessidade da
manutenção dos vetos.
25.6.2018
CSMPF APROVA
REGRAS PARA
CONTINUIDADE DO 29º
CONCURSO PÚBLICO
DE PROCURADOR DA
REPÚBLICA
De acordo com a
decisão, os candidatos
negros concorrerão
a todas as vagas
oferecidas, somente
utilizando-se das vagas
reservadas quando,
tendo sido aprovados,

sua classiﬁcação for
insuﬁciente para
habilitá-los à nomeação
no quadro geral de
candidatos. Para isso,
a procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, alterará os art.
18 e 38 da Resolução
CSMPF nº 169/2016.
26.6.2018
PGR DEFENDE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE DISPOSITIVO DE
LEI QUE AMPLIOU
COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR
Trata-se do art. 9º
da Lei nº 13.491/2017,
que desloca para a
Justiça Militar da União
a competência para
julgar os crimes dolosos
contra a vida praticados
por militares das Forças
Armadas nos casos
em que as vítimas são
civis. O assunto é objeto
de Ação Direita de
Inconstitucionalidade
(ADI) proposta pelo
Partido Socialismo e
Liberdade (PSOL).
26.6.2018
CNMP E MINISTÉRIO
DOS DIREITOS
HUMANOS AVALIAM
A SITUAÇÃO DO
ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO NO
BRASIL
Foi instituído grupo de
trabalho conjunto entre
o CNMP e o Ministério
dos Direitos Humanos
(MDH) no tocante à
temática tratada pela

Comissão da Infância e
Juventude (CIJ) e pela
Secretaria Nacional dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (SNDCA).
A ﬁnalidade é avaliar a
situação do atendimento
socioeducativo no
País e as questões
orçamentárias
referentes ao assunto.
A portaria que institui
o grupo de trabalho
foi assinada pela
presidente do CNMP,
Raquel Dodge, e pelo
ministro dos Direitos
Humanos, Gustavo
Rocha, na sede do
Conselho, em Brasília. O
conselheiro e presidente
da CIJ, Leonardo Accioly,
também esteve no
encontro representando
a comissão.
26.6.2018
CNMP E TRF4
FIRMAM ACORDOS DE
COOPERAÇÃO PARA
COMPARTILHAMENTO
DE SISTEMAS
O acordo de cooperação
tem como objetivo
disponibilizar do
Sistema Eletrônico
de Informações
(SEI) pelo tribunal.
Também foi ﬁrmado
o termo que permite
o compartilhamento
do Sistema Eletrônico
de Recursos Humanos
(SERH). Os documentos
foram assinados pela
presidente do Conselho,
Raquel Dodge, e pelo
presidente do TRF4,
desembargador
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Thompson Flores,
durante a 11ª Sessão
Ordinária de 2018 do
Plenário.
26.6.2018
EM MANIFESTAÇÃO
ENVIADA AO
SUPREMO, PGR
DEFENDE QUE FIM
DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL
OBRIGATÓRIA É
CONSTITUCIONAL
O tema é discutido
em Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) nº 5.794, com
pedido de liminar,
proposta pela
Confederação Nacional
dos Trabalhadores em
Transporte Aquaviário
e Aéreo, na Pesca e
nos Portos (Conttmaf),
que questiona regras
relativas à contribuição,
introduzidas pela Lei
nº 13.467/2017, que
promoveu a Reforma
Trabalhista. O art. 1º
da norma alterou
diversos dispositivos da
Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) que
tratam do pagamento
e condicionou o
desconto à autorização
prévia e expressa dos
trabalhadores.
26.6.2018
MPF DEFENDE
RECEBIMENTO DE
DENÚNCIA CONTRA
SENADOR CIRO
NOGUEIRA
Após pedido de
preferência, a Segunda

Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF)
inicia o julgamento
do recebimento da
denúncia contra o
senador Ciro Nogueira
(PP-PI). O parlamentar
é acusado pelo
Ministério Público
Federal (MPF) de
corrupção passiva e
lavagem de dinheiro,
juntamente com
Fernando Mesquita
de Carvalho Filho,
Fernando de Oliveira
Hughes Filho, Sidney de
Sá das Neves e Ricardo
Pessoa, presidente
da UTC Engenharia.
Este último também é
acusado de corrupção
ativa.
27.6.2018
PGR PEDE
DESARQUIVAMENTO
DE INQUÉRITO
CONTRA SENADOR
RICARDO FERRAÇO
PGR apresenta agravo
regimental ao Supremo
Tribunal Federal
(STF), pedindo que o
ministro Luís Roberto
Barroso reconsidere a
decisão monocrática
que determinou o
arquivamento do
inquérito contra o
senador Ricardo
Ferraço (PSDB/
ES). O parlamentar
é investigado por
falsidade ideológica
eleitoral, por não ter
declarado à Justiça
doação recebida em
campanha.

28.6.2018
PGR DEFENDE
RECEBIMENTO
DE DENÚNCIA
CONTRA DEPUTADO
JAIR BOLSONARO
POR RACISMO E
MANIFESTAÇÃO
DISCRIMINATÓRIA
CONTRA
QUILOMBOLAS,
INDÍGENAS E
REFUGIADOS
O parecer foi enviado
ao STF no âmbito do
Inquérito nº 4.694. No
documento, a PGR
rebate as alegações
da defesa de que
as declarações do
deputado expressaram
apenas a opinião
política do parlamentar,
proferidas no exercício
da função, em diálogo
com seu eleitorado.
28.6.2018
EM MANIFESTAÇÃO
ENVIADA AO
STF, RAQUEL
DODGE DEFENDE
CONSTITUCIONALIDADE
DO CONTRATO
DE TRABALHO
INTERMITENTE
PGR opina pela
constitucionalidade
do contrato de
trabalho intermitente,
modalidade inserida
no regime celetista
pela lei que promoveu
a Reforma Trabalhista.
A alteração na
Consolidação das
Leis do Trabalho
(CLT) é questionada
nas Ações Diretas de

Inconstitucionalidade
(ADIs) nos 5.806, 5.826
e 5.829, propostas
por entidades
que representam
trabalhadores de vários
segmentos. As ADIs são
de relatoria do ministro
Edson Fachin.
29.6.2018
MPF SOLICITA
DESARQUIVAMENTO
DE INQUÉRITO
CONTRA SENADORES
EDUARDO BRAGA E
OMAR AZIZ
PGR volta a questionar
o arquivamento, pelo
Supremo (STF), de
uma investigação em
andamento do Ministério
Público Federal (MPF)
contra os parlamentares
Eduardo Braga (MDBAM) e Omar Aziz
(PSD-AM). No agravo
regimental, a PGR pede
que seja reconsiderada
a decisão monocrática
do ministro Alexandre
de Moraes, que arquivou
inquérito (nº 4.429)
sobre o envolvimento
dos senadores no
recebimento de R$ 1
milhão em propina.
Os valores seriam
contrapartida para
favorecer o consórcio
integrado pelo grupo
Camargo Corrêa e a
Construbase.
29.6.2018
FIM DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL AUTOMÁTICA
É CONSTITUCIONAL,
DECIDE STF
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Por maioria, o
STF decidiu pela
constitucionalidade
da contribuição
sindical facultativa
durante o julgamento
da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) nº 5.794, seguindo
entendimento da PGR.
29.6.2018
PGR MANIFESTA-SE
CONTRA RETORNO DO
DEPUTADO FEDERAL
JOÃO RODRIGUES AO
TRABALHO
PGR envia ao ministro
do Supremo Tribunal
Federal (STF) Roberto
Barroso manifestação
para que reconsidere
decisão liminar em
favor do deputado
federal João Rodrigues
(PSD/SC). A decisão
atendeu pedido do
parlamentar para
cumprir a pena por
fraude à licitação em
unidade prisional
diversa da inicialmente
determinada pela
Vara de Execuções
Penais para que seja
compatível com o
regime semiaberto,
além de autorizar o
deputado a realizar
trabalho externo na
Câmara dos Deputados.
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3.7.2018
PGR RECORRE
PARA GARANTIR
CONTINUIDADE DO
JULGAMENTO DE
PROCESSO CONTRA
ANTHONY GAROTINHO
PELO TRE/RJ
PGR recorre da liminar
que suspendeu a
ação penal na qual
o ex-governador
do Rio de Janeiro
Anthony Garotinho foi
condenado a 9 anos,
11 meses e 10 dias de
prisão pela prática dos
crimes de corrupção
eleitoral, associação
criminosa, supressão
de documento público
e coação. A PGR pede
a reconsideração da
decisão do ministro
do Supremo Tribunal
Federal (STF) Ricardo
Lewandowski, tendo
em vista os reﬂexos no
início da execução da
pena e nas condições
de elegibilidade de
Garotinho.
3.7.2018
MPF: LISTA SUJA DO
TRABALHO ESCRAVO
É LEGÍTIMA E SE
BASEIA NO PRINCÍPIO
DA TRANSPARÊNCIA
A criação e a
divulgação do cadastro
de empregadores que
tenham submetido
trabalhadores ao
regime análogo
ao da escravidão
são legítimas e
não constituem
penalidades

administrativas. Esse
é o posicionamento
da PGR em parecer
enviado ao STF,
na Arguição de
Descumprimento de
Preceito Fundamental
(ADPF nº 509/
DF), proposta pela
Associação Brasileira
de Incorporadoras
Imobiliárias (Abrainc).
A instituição questiona
a Portaria nº 4/2016,
dos Ministérios das
Mulheres, da Igualdade
Racial, da Juventude e
dos Direitos Humanos
e do Trabalho e
Previdência Social,
além das já revogadas
portarias nº 2/2015, nº
2/2011 e nº 540/2004.
4.7.2018
PGR: PRISÃO
PREVENTIVA DE
DEPUTADO ESTADUAL
ENVOLVIDO EM
ESQUEMA DE
FRAUDES NO
DETRAN/MT DEVE
SER MANTIDA
Em parecer enviado ao
STF, a PGR manifestase pela manutenção
da prisão preventiva
do deputado estadual
Mauro Savi (PSB/
MT), denunciado com
outras 57 pessoas
por envolvimento em
esquema de fraudes
no Departamento de
Trânsito de Mato Grosso
(Detran/MT). O parecer
foi apresentado em
reclamação, ajuizada
pela Assembleia
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Legislativa de Mato
Grosso contra decisão
do Tribunal de Justiça
do estado que decretou
a prisão preventiva do
parlamentar.
5.7.2018
OPERAÇÃO REGISTRO
ESPÚRIO: MINISTRO E
PARLAMENTAR SÃO
ALVOS DA TERCEIRA
ETAPA
Em atendimento a
pedido da PGR, foram
cumpridos mandados
de busca e apreensão
na Superintendência
Regional do Trabalho
no Rio de Janeiro, no
Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) e na
Câmara dos Deputados.
Essa é terceira fase
da operação Registro
Espúrio, que investiga
concessões irregulares
de registros sindicais
pela Secretaria de
Relações do Trabalho.
Foram decretadas
também prisões
temporárias de três
envolvidos no esquema.
5.7.2018
OPERAÇÃO REGISTRO
ESPÚRIO: PGR PEDE
AFASTAMENTO
DO MINISTRO
DO TRABALHO E
EMPREGO, HELTON
YOMURA
A pedido da PGR, foi
afastado do exercício
do cargo o ministro do
Trabalho e Emprego,
Helton Yomura.
Ele é acusado de

envolvimento em
concessões irregulares
de registros sindicais
pela Secretaria de
Relações do Trabalho.
De acordo com a
decisão do ministro
Edson Fachin, Yomura
está proibido de
frequentar o Ministério
do Trabalho e Emprego
(MTE) e de manter
contato com os
demais investigados
ou servidores da pasta.
Essa proibição foi
estendida ao deputado
federal Nelson
Marquezelli (PTB/
SP), também acusado
de envolvimento no
esquema.
8.7.2018
PGR ACOMPANHOU
O ACOLHIMENTO DO
PEDIDO FEITO PELA
PRR4 RELATIVO
À PRISÃO DO EXPRESIDENTE LULA
PGR acompanha
tramitação do novo
pedido feito pelo
procurador regional
da República na 4ª
Região, José Osmar
Pumes, ao presidente
do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região,
Thompson Flores. O
pedido foi acolhido
pelo presidente do
TRF4, que reconheceu
a procedência das
razões do Ministério
Público Federal. A PGR
reitera a posição da
instituição, que defende
a execução da pena

após a conﬁrmação
da condenação em
segunda instância, o que
garante o duplo grau
de jurisdição e afasta a
presunção de inocência,
dando segurança
jurídica às decisões
judiciais.
9.7.2018
PGR PEDE AO STJ QUE
PROCESSE PEDIDO DE
HABEAS CORPUS DO
EX-PRESIDENTE LULA
PGR encaminha
ao STJ documento
em que defende a
competência da Corte
para apreciação de
habeas corpus (HC)
do ex-presidente da
República Luiz Inácio
Lula da Silva, caso
tenha sido apresentado
pela defesa de acordo
com as normas
legais vigentes. A
providência foi tomada
de forma paralela ao
acompanhamento da
atuação do procurador
regional da República
José Osmar Pumes
perante o TFR4.
Ao acolher os dois
recursos apresentados
por Pumes, o relator,
desembargador João
Pedro Gebran Neto,
e o presidente do
TRF4, desembargador
Thompson Flores,
mantiveram a ordem de
prisão do ex-presidente.
9.7.2018
PGR DEFENDE
CONSTITUCIONALIDADE

DA REFORMA
ELEITORAL QUE
MUDOU REGRA
DE CÁLCULO DE
CANDIDATOS ELEITOS
PGR envia
manifestação ao STF
em que reconhece a
constitucionalidade da
alteração promovida
pela Reforma Eleitoral
(Lei nº 13.165/2015) nas
regras de cálculo dos
candidatos eleitos na
disputa proporcional
(deputados federal,
estadual e distrital, e
vereador). Trata-se
do art. 4º da norma,
segundo o qual,
entre os candidatos
registrados por um
partido ou coligação,
estarão eleitos os que
obtiverem número
igual ou superior a
10% do quociente
eleitoral. O assunto
é questionado pelo
Partido Ecológico
Nacional (PEN)
na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) nº 5.920. Para
a PGR, a mudança no
texto da legislação
eleitoral não ofende
a democracia
representativa, a
soberania popular e o
sistema proporcional
delineado na
Constituição Federal.
9.7.2018
NORMAS DO TSE
QUE TRATAM DA
ORGANIZAÇÃO
DAS ZONAS
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ELEITORAIS SÃO
CONSTITUCIONAIS, DIZ
PGR
PGR manifesta-se pela
constitucionalidade de
normas do TSE que
tratam da organização
das zonas eleitorais.
Em parecer enviado
ao STF, a PGR opinou
pela improcedência
da ação direta de
inconstitucionalidade
proposta pela
Associação dos
Magistrados Brasileiros
(AMB) contra três
resoluções e uma
portaria do TSE.
11.7.2018
RAQUEL DODGE
PEDE QUE STJ E
CNJ INVESTIGUEM
CONDUTA DE
DESEMBARGADOR
QUE CONCEDEU
LIBERDADE A EXPRESIDENTE LULA
PGR pede abertura
de inquérito
judicial contra o
desembargador
do TRF4 Rogério
Favreto, pelo crime de
prevaricação. Segundo
a PGR, ao agir fora de
sua jurisdição e sem
competência para
conceder e reaﬁrmar
decisões liminares para
que o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da
Silva fosse solto,
o desembargador
federal - que estava
de plantão – cometeu
infração disciplinar
em um “episódio

3£JLQDGH

atípico e inesperado
que produziu efeitos
nocivos sobre a
credibilidade da
Justiça e sobre a
higidez do princípio da
impessoalidade, que a
sustenta”.
17.7.2018
PROCURADORIAGERAL DA
REPÚBLICA:
MAIS DE 180 MIL
FEITOS JUDICIAIS
TRAMITARAM NOS
PRIMEIROS SEIS
MESES DE 2018
No primeiro semestre
do ano judiciário
de 2018, o número
de feitos judiciais
que saíram da
Procuradoria-Geral da
República superou em
quase 4 mil (3.844) o
total dos que entraram
na unidade. Foram
182.454 saídas e 178.610
entradas. Ao todo
foram elaboradas,
no período, 186.825
manifestações, entre
denúncias, pedidos
de diligências e de
abertura de inquéritos,
pareceres, recursos e
contrarrazões, ciência
de decisões e declínios
de competência.
Considerando os 74
subprocuradoresgerais da República,
o número representa
uma média de 2.524
manifestações por
gabinete. Apenas
o gabinete da
procuradora-geral da

República produziu
4.286 petições, que
foram encaminhadas
ao STF, ao STJ e ao
TSE.
26.7.2018
LIMINAR QUE
AUTORIZA
CANDIDATURA
DE DEMÓSTENES
TORRES AFRONTA
SOBERANIA DO
PODER LEGISLATIVO,
AFIRMA PGR
No entendimento
da PGR a liminar
concedida pela
Segunda Turma do
STF, que suspendeu
a inelegibilidade
do ex-senador
Demóstenes Torres,
está na contramão
da jurisprudência da
Suprema Corte.
27.7.2018
PGR CRIA COMISSÃO
PARA DECIDIR SOBRE
VERACIDADE DA
AUTODECLARAÇÃO
NO 29º CONCURSO
PARA PROCURADOR
DA REPÚBLICA
A veracidade da
autodeclaração de cor
preta ou parda dos
candidatos aprovados
na primeira fase
do 29º Concurso
Público de Procurador
da República do
MPF será decidida
pela Comissão de
Heteroidentiﬁcação,
criada pela PGR,
conforme a Portaria nº
667/2018.

27.7.2018
MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL VAI PEDIR
RESSARCIMENTO
DE DINHEIRO
PÚBLICO USADO
POR CANDIDATOS
INELEGÍVEIS
PGR aﬁrma que o
Ministério Público vai
cobrar o ressarcimento
dos recursos do Fundo
Partidário e do Fundo
Especial de Campanha
usados por candidatos
com inelegibilidade
reconhecida pela
Justiça Eleitoral. A
cobrança também
vai incluir os gastos
públicos com o custeio
do horário eleitoral
gratuito de rádio e
televisão dedicado
ao candidato. O
entendimento foi
ﬁrmado em conjunto
com os integrantes
do Grupo Executivo
Nacional da Função
Eleitoral (Genafe) e os
procuradores regionais
eleitorais.
30.7.2018
MPF PEDE
SUSPENSÃO IMEDIATA
DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE EM TERRA
INDÍGENA EM MATO
GROSSO DO SUL
PGR envia reclamação
ao STF pedindo a
suspensão imediata
da sentença da 1ª Vara
Federal de Dourados
(MS), que determinou a
reintegração de posse
da fazenda Nossa
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Senhora Aparecida,
em Caarapó (MS), em
desfavor dos indígenas
Guarani-Kaiowá.
31.7.2018
PGR RECORRE DE
DECISÕES QUE
DETERMINARAM
ARQUIVAMENTO DE
DOIS INQUÉRITOS SEM
PEDIDO DO MPF
PGR apresenta dois
agravos regimentais
ao STF nesta segundafeira (30) pedindo que
o ministro Dias Toffoli
reconsidere a decisão
de arquivar inquéritos
contra os deputados
federais Bruno Araújo
(PSDB/PE) e Daniel
Vilela (MDB/GO), e o
ex-governador de Goiás
Maguito Vilela, pai de
Daniel. Os parlamentares
e o ex-governador
são investigados
pelo recebimento de
vantagens indevidas da
Odebrechet para uso em
campanhas eleitorais.
31.7.2018
CASO TRIPLEX: PGR SE
MANIFESTA CONTRA
RECURSO DE LULA NO
SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
PGR envia manifestação
ao STF contra o agravo
regimental em que
o ex-presidente Lula
questiona decisão
do ministro Edson
Fachin, relator do caso
conhecido como Triplex
do Guarujá (SP). No
documento, a PGR

aﬁrma que a decisão do
TRF4 – que condenou
Lula a 12 anos e 1 mês de
reclusão por corrupção
passiva e lavagem de
dinheiro – deve ser
mantida, e que o pedido
da defesa é inadmissível
e não possui
plausibilidade jurídica.
O ex-presidente pede
que seja reconhecido
efeito suspensivo ao
recurso extraordinário
apresentado contra o
acórdão do TRF4.

é de que, ao negar esse
mesmo pedido, a 13ª
Vara de Curitiba teria
afrontado outra decisão
– de 24 de abril deste
ano, proferida pela 2ª
Turma do STF – que
determinou o envio de
termos de colaboração
premiada de executivos
da Odebrecht à Justiça
paulista.

31.7.2018
PROCESSO CONTRA
EX-PRESIDENTE LULA
NO CASO DO SÍTIO
DE ATIBAIA DEVE
PERMANECER NO
PARANÁ, DEFENDE
PGR
PGR defende no STF a
manutenção da Justiça
do Paraná como a
competente para julgar
o ex-presidente Lula
no caso de corrupção
e lavagem de dinheiro
envolvendo reformas
no sítio de Atibaia (SP).
Por causa da conexão
do caso com a operação
Lava Jato, a PGR aﬁrma
que a ação penal contra
o réu deve permanecer
na 13ª Vara Federal de
Curitiba. A manifestação
da PGR é em resposta
a uma reclamação
constitucional na qual
Lula pede a remessa
do processo sobre o
sítio de Atibaia à Seção
Judiciária de São Paulo
(SJ/SP). O argumento
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1.8.2018
PGR SE MANIFESTA
CONTRA HABEAS
CORPUS DE EXGOVERNADOR DE
MATO GROSSO DO SUL
PGR envia
manifestação contrária
a pedido apresentado
pelo ex-governador
de Mato Grosso do Sul,
André Puccinelli, o seu
ﬁlho, André Puccinelli
Júnior, e o advogado
João Paulo Calves, com
o objetivo de suspender
as prisões preventivas
determinadas em
primeira instância. Os
três são investigados
no âmbito da operação
Lama Asfáltica, que
apura desvios de
recursos públicos
destinados ao
pagamento de obras
estaduais e foram
presos em 20 de julho.
Pedido semelhante foi
negado pelo Tribunal
Regional Federal da
TRF3 e pelo STJ, que
já se manifestaram em
relação à legalidade das
ordens de prisão.
1.8.2018
PONTO FINAL:
PGR DEFENDE
MANUTENÇÃO DE
PRISÃO PREVENTIVA
DO EMPRESÁRIO JOSÉ
CARLOS LAVOURAS
PGR posiciona-se
também contra pedido
apresentado em
habeas corpus pelo expresidente da Petrobras
e do Banco do Brasil

3£JLQDGH

Aldemir Bendine.
Lavouras teve pedido
de prisão deferido pela
Justiça Federal no Rio
de Janeiro na operação
Ponto Final, que
investiga organização
criminosa que atuava
desde os anos 80 no
setor de transportes.
Lavouras tem dupla
cidadania
(brasileira e
portuguesa)
e está preso em
Portugal, para onde
viajou pouco antes de
ter a prisão decretada.
Já Bendine, condenado
em primeira instância
por corrupção passiva
e lavagem de dinheiro,
questiona o fato de
ter recebido prazo
comum aos demais
denunciados para
a apresentação das
alegações ﬁnais.
1.8.2018
PGR RECORRE
PARA GARANTIR
CONTINUIDADE
DE AÇÃO CONTRA
EX-PRESIDENTE
NACIONAL DO
PARTIDO DA
REPÚBLICA
O ex-presidente
nacional do Partido
da República (PR) e
ex-ministro Antônio
Carlos Rodrigues
é denunciado pela
prática dos crimes de
organização criminosa,
corrupção passiva
e sonegação de
informações eleitorais.

2.8.2018
ELEIÇÕES 2018: PGE
EMITE ORIENTAÇÕES
A PROCURADORES
PARA GARANTIR
TRATAMENTO
UNIFORME A PESSOAS
INELEGÍVEIS
Os documentos
trazem sugestões
de parâmetros a
serem adotados
pelos procuradores
na apresentação
de ações à
Justiça Eleitoral
que contestam
os registros de
candidaturas.
Entre eles, está
o de esclarecer a
responsabilidade do
partido e do candidato
que usarem recursos
públicos para custear
campanha de pessoas
impedidas, pela
legislação, de se
candidatarem.
3.8.2018
PGR RESSALTA
ATUAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NA PROMOÇÃO
DOS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA
ONU
O tema foi destaque
no discurso da PGR
sobre os desaﬁos
do futuro durante o
encerramento do XIV
Congresso Estadual
do Ministério Público
do Rio Grande do Sul
(MP/RS), realizado no
município de Gramado.
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4.8.2018
FURNAS: PGR PEDE
QUE SUPREMO
REAVALIE
ARQUIVAMENTO DE
INVESTIGAÇÃO DO
ENVOLVIMENTO DO
SENADOR AÉCIO
NEVES (PSDB/MG) EM
ESQUEMA
O arquivamento do
inquérito ocorreu sem
prévio pedido da PGR.
Aberto em maio de
2016, o procedimento
apura suspeitas
de corrupção e de
lavagem de dinheiro
relacionadas à Furnas
Centrais Elétricas. O
inquérito foi arquivado
em junho, após pedido
do senador, sob o
argumento de que o
processo se alongou
sem conclusões
que justiﬁcassem
a continuidade das
investigações.
6.8.2018
INQUÉRITO CONTRA
CLARISSA GAROTINHO
DEVE PERMANECER
NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA, AFIRMA
PGR
PGR apresenta
manifestação em que
pede manutenção da
decisão monocrática
do ministro Edson
Fachin, que remeteu
para a Justiça do Rio
de Janeiro inquérito
contra a deputada
Clarissa Garotinho
(Pros/RJ). Filha do
ex-governador do Rio

Anthony Garotinho,
ela é acusada de
resistência e desacato
contra policiais federais,
em novembro de 2016,
quando seu pai foi
transferido do Hospital
Souza Aguiar para o
Hospital Penitenciário
de Bangu.
6.8.2018
RAQUEL DODGE
DEFENDE
IMPRESCRITIBILIDADE
PARA AÇÕES DE
RESSARCIMENTO
DECORRENTES
DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
“Este julgamento
terá enorme impacto
negativo na defesa do
patrimônio público,
caso prevaleça a
regra da prescrição,
justamente em um
momento em que
a sociedade anseia
por uma virada
de paradigma na
consolidação dos
instrumentos de
defesa do interesse
público, da probidade
e do efetivo combate
à corrupção em nosso
país”. O discurso foi
feito pela PGR durante
a abertura do evento
“Diálogos: a Cooperação
Internacional no
Combate à Corrupção”.
6.8.2018
MP ELEITORAL
FIRMA PARCERIA
COM CONSELHO DE
PROCURADORES-

GERAIS DE CONTAS
PARA BARRAR
FICHAS-SUJAS NAS
ELEIÇÕES
O Ministério
Público Eleitoral e o
Conselho Nacional
de ProcuradoresGerais de Contas
(CNPGC) ﬁrmam
acordo para fortalecer
a cooperação no
combate à corrupção.
A parceria prevê o
compartilhamento
de informações para
facilitar a identiﬁcação
de candidatos
inelegíveis e dar maior
efetividade ao combate
a irregularidades
eleitorais, como caixa
dois, compra de votos,
abuso de poder e uso da
máquina administrativa.
Entre as medidas
previstas no acordo está
o envio ao MP Eleitoral
de listas contendo
os gestores públicos
com contas julgadas
irregulares pelos
Tribunais de Contas de
Estados e Municípios. O
termo foi assinado pela
PGR, e o presidente do
CNPGC, Ricart César
Coelho dos Santos,
durante reunião em
Brasília, com integrantes
do Grupo Executivo
Nacional da Função
Eleitoral (Genafe) e
procuradores regionais
eleitorais de todo o país.
7.8.2018
PGR PEDE
QUE SUPREMO

REVEJA DECISÃO
QUE EXTINGUIU
PUNIBILIDADE AO
DEPUTADO FEDERAL
CABO DACIOLO
O deputado federal
Benevenuto Daciolo
Fonseca dos Santos
(Cabo Daciolo
Patriota/RJ) é acusado
de integrar um grupo
que cometeu crimes
durante a greve
da Polícia Militar e
dos Bombeiros do
estado da Bahia,
em 2012. A anistia
ao parlamentar foi
concedida com base
na Lei nº 13.293/2016,
que prevê no art. 1º
anistia a militares
que “participam
de movimentos
reivindicatórios
por melhorias de
vencimentos e
condições de trabalho”.
7.8.2018
DECRETO QUE
DIFICULTA ENTRADA
DE VENEZUELANOS
NO PAÍS É
INCONSTITUCIONAL E
DEVE SER SUSPENSO,
DEFENDE PGR
PGR pede a imediata
suspensão do Decreto
nº 25.681, editado pelo
estado de Roraima com
o propósito de restringir
o atendimento a
migrantes. Na prática,
a medida atingiu os
venezuelanos que
tentam ingressar no
Brasil fugindo da crise
no país vizinho.
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7.8.2018
PGR PEDE
MANUTENÇÃO
DE PRISÕES
PREVENTIVAS DE
INVESTIGADOS NA
OPERAÇÃO LAVA JATO
E DESDOBRAMENTOS
PGR envia três
manifestações ao
STF, nas quais pede
a manutenção das
prisões preventivas
de investigados por
corrupção passiva e
ativa e por integrarem
organização criminosa.
Entre os presos, estão
o ex-presidente da
Câmara dos Deputados
Eduardo Cunha, preso
na operação Manus,
desdobramento
da Lava Jato, por
corrupção passiva e
lavagem de dinheiro. Os
outros investigados são
os empresários Miguel
Iskin e Gustavo Estellita
Cavalcanti e o chefe
da Unidade Técnica
Regional da Agricultura
de Londrina, órgão
ligado ao Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento
(Mapa), Juarez José de
Santana.
7.8.2018
PGR RECEBE
PROCURADORGERAL DO EQUADOR
PARA TRATAR
DE COOPERAÇÃO
JURÍDICA
PGR recebe o
procurador-geral do
Equador, Edwin Paúl
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Pérez Reina. Durante o
encontro, foi discutida
a possibilidade de
ampliar o memorando
de entendimento
ﬁrmado por ambas
as instituições, em
2015, para intensiﬁcar
a cooperação jurídica
mútua.
8.8.2018
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA:
PARA PGR, DECISÃO
DO STF EVITA
RETROCESSO
NA DEFESA DO
PATRIMÔNIO PÚBLICO
Por maioria de votos,
o STF decide que o
prazo para as ações
de ressarcimento
ao erário em casos
de improbidade
administrativa
dolosamente
comprovada (quando
há intenção) é
imprescritível. O
resultado seguiu
entendimento da PGR
de que estabelecer
prazo para esse
ressarcimento contraria
a Constituição.
“A decisão evita
retrocesso na defesa
do patrimônio público,
garante a segurança
jurídica e a integridade
no uso da coisa pública”,
aﬁrma Raquel Dodge.
8.8.2018
MP ELEITORAL
QUER IMPEDIR
QUE CANDIDATOS
DECLARADOS

INELEGÍVEIS TENHAM
ACESSO A RECURSOS
PÚBLICOS DE
CAMPANHA
Em reunião conduzida
pela PGR e o vice-PGE,
Humberto Jacques de
Medeiros, integrantes
do Ministério Público
Eleitoral deﬁniram
que vão pedir à
Justiça que impeça os
candidatos declarados
inelegíveis de terem
acesso aos recursos
do Fundo Especial de
Financiamento de
Campanha (FEFC) e
do Fundo Partidário.
A medida também
vale para o tempo
de propaganda
eleitoral gratuita no
rádio e na televisão,
que é custeada com
recursos públicos. A
tese será defendida
pelos procuradores
nos processos de
contestação do
registro de candidatura
requerido por pessoas
que não se enquadram
nos critérios de
elegibilidade.
8.8.2018
REDE IBEROAMERICANA DE
PROCURADORES
CONTRA A
CORRUPÇÃO SE
REÚNE PELA
PRIMEIRA VEZ EM
BRASÍLIA
Os representantes
designados como
pontos de contato dos
Ministérios Públicos

e Fiscalías divulgam
uma carta aberta
se comprometendo
a estabelecer
mecanismos de
simpliﬁcação e de
compartilhamento
de informações para
reprimir os crimes
do colarinho branco.
O anúncio ocorreu
no encerramento da
primeira reunião de
trabalho da rede, que
foi antecedida pelo
evento “Diálogos:
A Cooperação
Internacional no
Combate à Corrupção”,
realizado na
Procuradoria-Geral da
República, em Brasília.
No encerramento
da reunião, a PGR
destaca a relevância
da aproximação entre
os países latinoamericanos que,
segundo ela, ainda não
superaram marcas
como a injustiça social
e a aplicação seletiva da
Justiça.
9.8.2018
CONSELHO
SUPERIOR DO MPF
APROVA PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA PARA
2019
De forma unânime,
o Conselho Superior
do Ministério Público
Federal (CSMPF)
aprovou a proposta
orçamentária do
MPF para o exercício
ﬁnanceiro de 2019, no
valor de R$ 4 bilhões.
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A proposta obedece
aos parâmetros
ﬁxados pela Emenda
Constitucional
95/2016 e os limites
estabelecidos
pela Secretaria de
Orçamento Federal.
9.8.2018
INQUÉRITO QUE
INVESTIGA SENADOR
JOSÉ SERRA DEVE
SER REMETIDO À
JUSTIÇA FEDERAL DE
SP, REAFIRMA PGR
Em manifestação
enviada ao STF, a PGR
aﬁrma que há novos
elementos, obtidos por
meio de cooperação
internacional,
que necessitam
ser detalhados e
analisados. O inquérito
apura o possível
recebimento de
vantagens indevidas
referentes à construção
do Rodoanel Sul, em
São Paulo.
10.8.2018
LAVA JATO: PGR PEDE
COMPARTILHAMENTO
DE INFORMAÇÕES
PARA SUBSIDIAR
AÇÕES DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
Em cerca de 20
manifestações enviadas
ao STF, a PGR solicita
o compartilhamento
de informações
que integram
procedimentos em
andamento na Corte
com unidades do MPF

e do Ministério Público
Estadual em primeira
instância. Trata-se
de depoimentos,
termos de colaboração
premiada e outras
provas que se referem
a investigações
decorrentes da
operação Lava
Jato. O objetivo do
compartilhamento
é subsidiar a
instauração de ações
de improbidade
administrativa contra
os agentes públicos
e outras pessoas
envolvidas com as
práticas. A maior parte
dos casos, 11 deles, deve
ter como destino a
Força-Tarefa da Lava
Jato no Paraná.
10.8.2018
MPF DEFENDE
PRISÃO PREVENTIVA
DE ENVOLVIDOS EM
DESVIO DE RECURSOS
NO DETRAN DE MATO
GROSSO
A atuação acontece
no STF e no STJ. De
acordo com o MPF,
os pedidos de habeas
corpus apresentados
nos tribunais superiores
não deveriam ser
conhecidos porque
não tiveram os
méritos analisados em
instâncias inferiores
contrariando a Súmula
691 do Supremo.
As manifestações
apontam ainda que
as prisões preventivas
se justiﬁcam pela

gravidade dos crimes
cometidos
como organização
criminosa, corrupção
ativa e passiva, e
lavagem de dinheiro
e pela possibilidade
de interferência
dos acusados nas
investigações em razão
do grande poder de
inﬂuência local que
ainda exercem.
10.8.2018
PGR: LEIS ESTADUAIS
QUE ESTABELECEM
LIMITES À COBRANÇA
DE DIREITOS
AUTORAIS SÃO
INCONSTITUCIONAIS
PGR manifesta-se pela
inconstitucionalidade
de leis de Mato Grosso
e do Amazonas que
isentaram organizações
ﬁlantrópicas do
pagamento da taxa
de direito autoral
pelo uso de obras
musicais arrecadada
pelo Escritório Central
de Arrecadação e
Distribuição (Ecad).
Para Raquel Dodge, ao
estabelecer limites à
cobrança de direitos
autorais, as leis
estaduais invadiram
competência privativa
da União para legislar
sobre a matéria.
13.8.2018
LEI QUE AUTORIZA
PRORROGAÇÃO
DE CONCESSÕES
FERROVIÁRIAS
SEM CRITÉRIOS

ADEQUADOS É
INCONSTITUCIONAL,
AFIRMA PGR
PGR propôs
Ação Direta de
Inconstitucionalidade
contra a Lei nº
13.334/2016, que
estabelece diretrizes
gerais para a
prorrogação antecipada
de contratos de
concessão ferroviária.
Segundo a PGR, a lei
contém dispositivos
que contrariam
os princípios
constitucionais
da eﬁciência, da
impessoalidade,
da moralidade e
da razoabilidade,
além de violar a
regra da licitação
e comprometer a
qualidade dos serviços
oferecidos à sociedade.
13.8.2018
CNMP E MINISTÉRIO
DA SEGURANÇA
PÚBLICA ASSINAM
INSTRUMENTO DE
COLABORAÇÃO PARA
AMPLIAÇÃO DO
SINALID
O Conselho Nacional
do Ministério Público
(CNMP), representado
pela presidente
Raquel Dodge, e o
Ministério da Segurança
Pública, representado
pelo ministro Raul
Jungmann, assinaram
instrumento de
colaboração com o
objetivo de ampliar
o Sistema Nacional
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de Localização e
Identiﬁcação de
Desaparecidos (Sinalid).
14.8.2018
PGR DEFENDE
COMPETÊNCIA
DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA
PROPOR AÇÃO CIVIL
PÚBLICA E GARANTIR
FORNECIMENTO DE
REMÉDIOS
PGR envia
manifestação aos
ministros do STF
em que defende
a legitimidade do
Ministério Público (MP)
para ajuizar ação civil
pública com o objetivo
de obrigar a rede de
saúde pública dos
estados a fornecerem
medicamentos
a pessoas
individualizadas. O
tema é objeto de um
processo em que o
estado de Minas Gerais
questiona ação iniciada
pelo MP estadual a ﬁm
de conseguir remédios
para uma paciente. O
argumento é de que
caberia à Defensoria
Pública esse tipo de
atuação. Para a PGR,
por se tratar de questão
relacionada à saúde,
que tem natureza de
direito indisponível,
o MP é, sim, órgão
competente para atuar
nesses casos.
14.8.2018
PGR PEDE AO STF QUE
ENVIE DENÚNCIAS
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CONTRA HÉLIO
COSTA E VALDEMAR
COSTA NETO PARA
JUSTIÇA FEDERAL EM
CURITIBA
PGR envia ao STF
agravo regimental
contra a decisão
monocrática do
ministro Celso de
Mello, que encaminhou
denúncias contra
o ex-senador Hélio
Costa e o ex-deputado
federal Valdemar Costa
Neto para a Justiça
Eleitoral de Minas
Gerais e de São Paulo,
respectivamente. A
PGR pede que a decisão
seja reconsiderada. Em
caso negativo, que seja
enviada para análise da
Segunda Turma. Além
disso, requer o envio
dos autos contra os dois
políticos para a 13ª Vara
Federal de Curitiba.
14.8.2018
RAQUEL DODGE
DEFENDE
CELERIDADE E RIGOR
NAS DECISÕES SOBRE
INELEGIBILIDADE E NA
ANÁLISE DE CONTAS
ELEITORAIS
PGR defende que a
Justiça Eleitoral seja
célere e rigorosa na
análise dos critérios
de elegibilidade e na
correta aplicação dos
recursos públicos de
campanha. “É tarefa
da Justiça Eleitoral
anunciar ao eleitor, o
quanto antes e com
segurança jurídica,

quem são os reais
concorrentes, ou seja,
os que têm capacidade
eleitoral passiva e
podem ser votados,
segundo a lei vigente”,
pontuou a PGE,
durante a posse da
ministra Rosa Weber na
presidência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
A ministra é a primeira
mulher a comandar
uma eleição geral como
presidente da Corte.
15.8.2018
PARA STF, MP TEM
LEGITIMIDADE PARA
AJUIZAR AÇÃO CIVIL
PÚBLICA VISANDO
AO FORNECIMENTO
DE REMÉDIO PELO
ESTADO
O Ministério Público
é parte legítima para
ajuizamento de Ação
Civil Pública (ACP) que
vise o fornecimento de
remédio a portadores
de determinadas
doenças. Com essa
tese, o Supremo
Tribunal Federal (STF)
reconheceu, nesta
quarta-feira (15),
por unanimidade, a
legitimidade do MP
para ajuizar ACP com
o objetivo de obrigar
a rede de saúde
pública a fornecer
medicamentos
a pessoas
individualizadas.
15.8.2018
MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL IMPUGNA

PEDIDO DE REGISTRO
DA CANDIDATURA DE
LULA
PGR apresenta
impugnação ao registro
de candidatura de
Luiz Inácio Lula da
Silva para o cargo
de presidente da
República pelo Partido
dos Trabalhadores (PT).
Raquel Dodge aﬁrma
que o requerente
não é elegível, pois
foi condenado
criminalmente em
segunda instância, no
âmbito da operação
Lava Jato, em janeiro
de 2018. Segundo a
Lei da Ficha Limpa,
esse fato retirou dele
a capacidade eleitoral
passiva.
16.8.2018
PRAZO PARA DEFESA
DE LULA CONTESTAR
IMPUGNAÇÃO DEVE
CONTAR A PARTIR
DE 15 DE AGOSTO,
DEFENDE MP
ELEITORAL
Em requerimento,
Raquel Dodge pede que
o prazo para a defesa
do ex-presidente
Lula apresentar
contestação à ação
de impugnação do
registro da candidatura
à presidência da
República seja contado
a partir da noite de 15
de agosto. O objetivo é
assegurar celeridade
e efetividade ao
procedimento. O pedido
tem como fundamento
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o fato de, ainda nesta
quarta-feira, a defesa
de Lula ter apresentado
petição nos autos da
ação proposta pelo
Ministério Público
Eleitoral.
16.8.2018
MPF PEDE
RESTABELECIMENTO
DE EXECUÇÃO DA
PENA DO DEPUTADO
JOÃO RODRIGUES
PGR requer ao STF
o restabelecimento
da decisão que
determinou o início do
cumprimento da pena
à qual foi condenado
o deputado federal
João Rodrigues (PSD/
SC). Determinada
pela Primeira Turma
do STF, a medida foi
suspensa há dois dias
por decisão liminar
do ministro Rogério
Schietti, do Superior
Tribunal de Justiça
(STJ). Em outra frente,
o subprocuradorgeral da República
Francisco Sanseverino
entrou com agravo
questionando a
competência do STJ
para atuar no caso, que
deveria ser deﬁnido
pelo Supremo.
16.8.2018
PGR: SÚMULA DO
TST QUE TRATA DA
TERCEIRIZAÇÃO
EXPRESSA
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
Em sustentação oral

na sessão no STF, a
procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, defendeu a
validade do enunciado
da Súmula nº 331 do
Tribunal Superior
do Trabalho (TST).
A norma, que trata
da terceirização de
serviços, vem sendo
aplicada em decisões
da Justiça do Trabalho
para restringir a prática
em parte das atividades
realizadas por diversas
empresas.
17.8.2018
PGR PEDE AO
SUPREMO QUE NEGUE
EXTENSÃO DE HC
A ENVOLVIDOS EM
FRAUDES NO DETRAN
DE MATO GROSSO
PGR pede que seja
indeferida a extensão
do habeas corpus
concedido pelo ministro
Dias Toffoli
que substituiu a
prisão preventiva do
empresário Valter
Kobori por medidas
cautelares alternativas
a Mauro Savi, a Pedro
Jorge Zamar Taques e
a Paulo Cesar Zamar
Taques. Os quatro
foram denunciados
por envolvimento
em fraudes no
Departamento de
Trânsito de Mato Grosso
(Detran/MT). A PGR
reitera o pedido de
reforma desta decisão.
Requer, ainda, que a
extensão do HC a Pedro

e Paulo Taques seja
apreciada somente
depois de reformada,
pela relatora, ministra
Rosa Weber, a decisão
de soltar o empresário.
Isso não sendo possível,
Raquel Dodge solicita
que o caso seja
apreciado pela Primeira
Turma.
17.8.2018
PGR PEDE QUE 2ª
TURMA DO STF
RECONSIDERE
DECISÃO E
MANTENHA PRISÃO
DE JOSÉ DIRCEU
PGR solicita a
revogação de decisão
da Segunda Turma do
STF que concedeu, de
ofício, liberdade ao exministro José Dirceu.
Ao se manifestar no
caso, a PGR considerou
decisão do TRF4
que negou envio de
recurso de Dirceu
ao STF e admitiu a
análise apenas pelo
STJ de recurso no que
se refere ao valor do
dano a ser pago. Foi
com base na possível
admissibilidade desses
recursos pelo TRF4
que os ministros
concederam liberdade
ao ex-ministro.
20.8.2018
R$ 51 MILHÕES: PGR
REBATE TENTATIVA
DE GEDDEL DE
IMPEDIR AUDIÊNCIAS
EM AÇÃO PENAL
PGR requer a rejeição

de um recurso
apresentado pela
defesa do ex-ministro
Geddel Vieira Lima
com o propósito de
impedir a realização de
audiências no âmbito
da ação penal na qual
ele responde pelos
crimes de lavagem de
dinheiro e organização
criminosa. Por ordem
do relator do caso,
ministro Edson Fachin,
deverão ser ouvidas
testemunhas nas
cidades de Brasília (DF),
Salvador (BA) e São
Paulo (SP) como parte
da instrução processual
do caso. Ao réu, que
está preso no Complexo
da Papuda, em
Brasília, foi assegurada
a possibilidade de
acompanhar as
audiências por meio de
videoconferência.
20.8.2018
MULHERES NO
JUDICIÁRIO:
PAUTA DE GÊNERO
É GARANTIA DE
DIREITOS HUMANOS,
AFIRMA PGR
“A reivindicação
das mulheres não é
apenas por igualdade
de tratamento e de
oportunidades, mas
também por vedações
a discriminação e
afrontas”. A aﬁrmação
é da procuradora-geral
da República, Raquel
Dodge, e foi feita
durante a abertura do
Seminário “Elas por
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Elas”, nesta segundafeira (20) no Supremo
Tribunal Federal
(STF). Promovido pelo
Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), o
encontro abordou a
temática da Mulher
no Poder Estatal e,
além da PGR, contou
com as presenças
das presidentes do
STF, do Superior
Tribunal de Justiça
(STJ) e do Tribunal
Superior Eleitoral
(TSE), respectivamente,
Carmén Lúcia, Laurita
Vaz e Rosa Weber, bem
como da advogadageral da União, Grace
Mendonça e da
procuradora-geral
do Ministério Público
perante o Tribunal
de Contas da União,
Cristina Machado.
20.8.2018
ELEIÇÕES 2018:
PGR REAFIRMA
CONSTITUCIONALIDADE
DE COTA PARA
CANDIDATURAS
FEMININAS
Em manifestação
enviada ao STF, a PGR
volta a defender a
constitucionalidade das
cotas para candidaturas
femininas nas
eleições, no patamar
mínimo de 30%, e da
destinação de valores
do Fundo Partidário
no mesmo percentual.
A PGR apresenta o
posicionamento em
um parecer contra
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a Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI nº 3.986), proposta
pelo Partido Social
Cristão (PSC), que
pretende acabar com
ações aﬁrmativas de
gênero na política
brasileira.
20.8.2018
PGR PEDE AO STF QUE
MANTENHA PRISÃO
PREVENTIVA DO
EX-MINISTRO GEDDEL
VIEIRA LIMA
Para a PGR, a petição
não deve ser conhecida
pelo fato de que,
por unanimidade, os
cinco ministros da
Segunda Turma do
STF reaﬁrmaram,
recentemente, a prisão
preventiva de Geddel
Vieira Lima.
20.8.2018
PGR PEDE
DESARQUIVAMENTO
DE INQUÉRITOS
CONTRA AÉCIO NEVES
E JORGE VIANA, E
RETORNO DE JOSÉ
DIRCEU À PRISÃO
PGR apresenta aos
ministros da Segunda
Turma do STF dois
memoriais sobre
processos. Um deles,
enviado em 17 de
setembro, pede a
revogação da decisão
que concedeu habeas
corpus (HC) de ofício
em favor do exministro José Dirceu.
O outro, entregue em
20 de agosto, é contra

os arquivamentos ex
ofﬁcio dos inquéritos
que investigam os
senadores Aécio Neves
(PSDB/MG) e Jorge
Viana (PT/AC).
21.8.2018
PGR REÚNE-SE COM A
PRESIDENTE DO STF E
DO CNJ
PGR discute com a
presidente do CNJ,
Cármen Lúcia, acordo
de cooperação técnica
para que membros
do Ministério Público
(MP) tenham acesso ao
Cadastro Nacional de
Presos, desenvolvido
pelo CNJ, por meio
do Banco Nacional de
Monitoramento de
Prisões (BNMP 2.0).
21.8.2018
PGR RECORRE
PARA MANTER NO
SUPREMO INQUÉRITO
QUE APURA CRIME
ELEITORAL
O crime de falsidade
ideológica eleitoral
previsto no art. nº 350
do Código Eleitoral está
entre os que podem
ser relacionados ao
exercício parlamentar
para ﬁns de deﬁnição
de foro por prerrogativa
de função. A tese
foi defendida pela
PGR, em um recurso
apresentado ao
ministro Dias Tofolli,
relator de um inquérito
que tem como alvos
um deputado federal
e um senador. O

pedido é para que
seja reconsiderada a
decisão de enviar para
o Tribunal Regional
Eleitoral do Piauí, as
investigações que
apuram o envolvimento
de Átila Lira (PSB/PI)
na prática criminosa
ocorrida na campanha
de 2014.
21.8.2018
SEGURANÇA PÚBLICA
É TEMA PRIORITÁRIO
PARA O MINISTÉRIO
PÚBLICO BRASILEIRO,
DIZ RAQUEL DODGE
Raquel Dodge participa
da abertura do 12º
Encontro do Fórum
Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP).
Realizado em Brasília,
o evento reúne cerca
de 700 participantes,
entre pesquisadores,
representantes dos
setores público e
privado, policiais e
membros do sistema de
justiça criminal a ﬁm de
debater as mudanças
necessárias para a
melhoria da segurança
pública no país. A PGR
destacou que o tema
é considerado uma
prioridade no trabalho
desenvolvido pelo
CNMP e também pelos
Ministérios Públicos de
todo o Brasil.
21.8.2018
#JUNTOSPELAEDUCAÇÃO: MP
BRASILEIRO PRIORIZA
ATUAÇÃO PARA

3DUWHLQWHJUDQWHGR$YXOVRGR2)6Q|GH
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA SET 2017/SET 2018

175

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

748

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

LINHA DO TEMPO

GARANTIR APLICAÇÃO
DE RECURSOS
DO FUNDEB NA
EDUCAÇÃO
É uma prioridade
absoluta do Ministério
Público brasileiro zelar
pelo cumprimento
da sentença judicial
que, em ação civil
pública, determinou
que sejam aplicados
mais de 90 bilhões
exclusivamente em
serviços de educação
os recursos do Fundo
de Manutenção e
Desenvolvimento
da Educação Básica
e de Valorização
dos Proﬁssionais da
Educação (Fundeb).
O compromisso
está ﬁrmado em
memorando de
entendimento
assinado pela PGR
representando o MPF,
e pelo presidente do
Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais
(CNPG), Benedito Torres
Neto, representando os
MPs estaduais.
21.8.2018
PGR REITERA
DENÚNCIA CONTRA
DEPUTADO DO
RN POR CHEFIAR
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA QUE
DESVIOU MAIS DE R$
19 MILHÕES
PGR envia ao STF
manifestação na qual
reitera denúncia contra
o deputado estadual no
Rio Grande do Norte

Ricardo Motta (PSB),
e pede que ela seja
recebida pela Corte. A
PGR requer, ainda, que
seja certiﬁcado perante
a Secretaria Judiciária
se foi cumprido o
despacho que deferiu
o compartilhamento
de provas, feito pelo
Ministério Público
do Estado do Rio
Grande do Norte.
O parlamentar é
acusado de cheﬁar
organização criminosa
que atuou no Instituto
de Desenvolvimento
Sustentável e Meio
Ambiente do Rio
Grande do Norte
(Idema) e desviou mais
de R$ 19,3 milhões
entre janeiro de 2013 e
dezembro de 2014.
22.8.2018
LEI QUE DESTINA
RECURSOS
DO DESPORTO
UNIVERSITÁRIO
À FEDERAÇÃO
DE RORAIMA É
INCONSTITUCIONAL,
AFIRMA PGR
Para a PGR, é
inconstitucional o art.
4º da Lei Estadual nº
1.173/2017, de Roraima.
O dispositivo, aprovado
pela Assembleia
Legislativa, assegura à
Federação Universitária
de Esportes de
Roraima (Fuerr) o
repasse de 5% dos
recursos federais
destinados ao desporto
universitário, até a

primeira quinzena do
mês de março do ano
subsequente.
22.8.2018
FORÇA-TAREFA
DO MPF VAI ATUAR
NO COMBATE À
MACROCRIMINALIDADE
NA AMAZÔNIA
PGR cria a Força-Tarefa
Amazônia. O grupo,
formado inicialmente
por seis procuradores
da República lotados
em estados da
Amazônia Legal, vai
atuar no combate
à mineração ilegal,
ao desmatamento,
à grilagem de terras
públicas, à violência
agrária e ao tráﬁco de
animais silvestres. A FT
Amazônia terá prazo
de 18 meses para atuar.
23.8.2018
PROJETO “DIÁLOGO
CIDADÃO”: MP
REMEMORA HISTÓRIA
DA INSTITUIÇÃO NA
CONSTITUINTE
PGR participa da
abertura do evento
que reúne membros
que participaram
da elaboração e da
inclusão do Ministério
Público na Constituição
Federal de 1988
para rememorar os
debates e discussões
realizados durante a
Assembleia Nacional
Constituinte, bem com
seus bastidores. O
“Talk show sobre os 30
anos da Constituição:

o Ministério Público
na Constituinte”
ocorreu no auditório
do Conselho Nacional
do Ministério Público
(CNMP), em Brasília.
24.8.2018
MP ELEITORAL
IDENTIFICA 1.077
PEDIDOS DE REGISTRO
DE CANDIDATURA COM
IRREGULARIDADE EM
TODO O PAÍS
O Ministério Público
Eleitoral divulga balanço.
Foram identiﬁcadas
irregularidades
em 1.077 registros
de candidaturas, o
que equivale a 5%
dos cerca de 20 mil
disponibilizados pela
Justiça Eleitoral em
todo o país. O dado
é parcial e considera
as contestações
apresentadas até
20 de agosto em
relação a candidaturas
majoritárias e
proporcionais. No
mesmo período
de 15 a 20 deste mês
foram apresentadas 310
ações de impugnação
de registros e 767
pedidos de diligências.
O MP Eleitoral tem se
preparado para atuar de
forma célere, efetiva e
uniforme nas eleições,
a ﬁm de assegurar
respostas claras e
ﬁrmes à população.
24.8.2018
PGR RECORRE DE
DECISÃO DO STF QUE
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ARQUIVOU INQUÉRITO
CONTRA DEPUTADO
BETO MANSUR
O arquivamento foi
determinado pelo
relator, o ministro
Gilmar Mendes, no
início do mês de agosto,
sem manifestação
prévia do MPF. Para
a PGR, a medida fere
entendimento do
próprio STF. O inquérito
decorre de informações
concedidas em
depoimentos prestados
por executivos da
Construtora Odebrecht
após acordo de
colaboração premiada.
O procedimento
investigatório apura se
o parlamentar recebeu
vantagens indevidas
da empresa, bem
como, se parte dos R$
550 mil repassados
pela empresa não
foi contabilizada na
prestação de contas
da campanha eleitoral
de 2014.
27.8.2018
REGISTRO ESPÚRIO:
PGR DENUNCIA
26 PESSOAS POR
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA NO
MINISTÉRIO DO
TRABALHO
O grupo é acusado de
fazer negociações ilícitas
de registros sindicais.
Entre os denunciados
estão o ex-ministro
do Trabalho, Helton
Yomura, o presidente
do PTB, Roberto
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Jefferson, cinco
deputados federais,
além de servidores e exservidores da pasta. Os
fatos foram investigados
na Operação Registro
Espúrio deﬂagrada
após investigações que
duraram cerca de um
ano e foram iniciadas
após apresentação de
uma notícia-crime.
27.8.2018
PGR REITERA PEDIDO
PARA QUE INQUÉRITO
ENVOLVENDO JOSÉ
SERRA SEJA ENVIADO
À JUSTIÇA FEDERAL
EM SÃO PAULO
Em memorial enviado
aos ministros da 2ª
Turma do Supremo
Tribunal Federal
STF, a PGR reforça
a necessidade de
que o inquérito que
apura o envolvimento
do senador José
Serra (PSDB/SP) em
irregularidades nas
obras do Rodoanel
Sul seja enviado para
a Justiça Federal,
em São Paulo. No
documento, a PGR
aﬁrma que há novos
elementos, obtidos por
meio de cooperação
internacional, que
necessitam ser
detalhados e analisados,
o que deve ser feito em
primeira instância, uma
vez que, considerando
a restrição do foro por
prerrogativa de função,
a Suprema Corte não
é mais competente

para o processamento
do caso. E que os fatos
investigados se referem
ao período em que José
Serra era governador
de São Paulo, não tendo
relação com o atual
mandato.
27.8.2018
MPF E REINO UNIDO
FIRMAM MEMORANDO
QUE VISA FORTALECER
COOPERAÇÃO PARA
PROTEÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS
O documento foi
assinado pela PGR
e pelo embaixador
britânico, Vijay
Rangarajan, durante
cerimônia realizada na
sede da ProcuradoriaGeral da República, em
Brasília. O acordo prevê
a formação de um
grupo de trabalho para
discutir e implementar
programas de
cooperação que
contenham metas
deﬁnidas e cujos
objetivos sejam de
possibilitar a troca das
melhores práticas,
serviços e tecnologias
na área de diretos
humanos e cidadania.
Além disso, estipula
o compartilhamento
de experiências e a
realização de visitas
técnicas.

CONSTITUCIONAL, DIZ
PGR
PGR envia ao STF
parecer pelo não
conhecimento e,
no mérito, pela
improcedência
da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI) proposta pelos
partidos Progressista
e Podemos. A ação
questiona a norma
eleitoral que estabelece
a repartição do tempo
de propaganda eleitoral
entre os partidos
políticos, tendo como
critério a representação
de cada agremiação na
última eleição.

29.8.2018
NORMA SOBRE TEMPO
DE PROPAGANDA
ELEITORAL ENTRE
PARTIDOS POLÍTICOS É
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Encaminha, em cumprimento ao § 2° do art. 23 da Lei n° 13.303, de 30 junho de 2016
(Lei das Estatais), Relatório de Administração da BB Seguridade Participações S.A., com
demonstrações contábeis e análise dos resultados obtidos no exercício de 2017,
acompanhados da manifestação do Conselho de Administração.
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BB Seguridade Participações S.A. - 2018/299.
Brasília (DF), 04 de setembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,

Em cumprimento ao disposto no §2° do art. 23 da Lei nº 13.303 (Lei das Estatais),
de 30 de junho de 2016, e no §3° do art. 37 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de
2016, encaminhamos em anexo o Relatório de Administração da BB Seguridade
Participações S.A., com demonstrações contábeis e análise dos resultados obtidos no
exercício de 2017, acompanhados da manifestação do Conselho de Administração .
2.
Por oportuno, informamos que, em atendimento aos referidos dispositivos legais,
tais documentos encontram-se publicados no site desta empresa, podendo ser
acessados pelo endereço http://www.bbseguridaderi.com.br/pt.
3.

Colocamo-nos à disposição para eventual esclarecimento necessário.

Respeitosamente,

Excelentíssimo Senhor Senador
Eunício Oliveira
Presidente do Congresso Nacional
Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70.160-900
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CERTIFICO que, da Ata da Reunião do Conselho de Administração da
BB Seguridade Participações S.A., realizada em dezesseis de fevereiro de dois
mil e dezoito, consta que o referido Conselho aprovou:

(

r

(

"As Demonstrações Financeiras do exercício 2017 e o Relatório de Administração,
mediante as manifestações, sem quaisquer ressalvas, da Auditoria Externa KPMG,
do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, conforme Nota Técnica 2018/0053. O
Conselho de Administração aprovou, também, a distribuição de R$ 1. 890. 145. 119, 81
(um bilhão, oitocentos e noventa milhões, cento e quarenta e cinco mil, cento e
dezenove reais e oitenta e um centavos), correspondentes a 90% do lucro líquido
contábil auferido do segundo semestre de 2017."

(

(
(

Do que, para constar, eu, Marcelo Romero Nicolino, Superintendente de
Gestão Societária, firmo a presente certidão.

(
(

Brasília (DF) , 30 de agosto de 2018.
(
(

(
(

(

(

Marcelo Rome~~2, lino
Superintendente de o /tão Societária

(
(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

(

(
(
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Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício 2017
Seguridade
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Prezados Acionistas, Colaboradores e Parceiros de Negócios.
Apresentamos o Relatório da Administração da BB Seguridade Participações S.A. ("BB Seguridade" ou
"Companhia") relativo ao ano de 2017, de acordo com as exigências da Lei das Sociedades por Ações, da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) e do seu Estatuto Social.
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de
Contabilidade (IFRS).
Cabe ressaltar que este relatório apresenta dados contábeis das companhias coligadas da BB Seguridade que, se
comparados aos divulgados pelas empresas investidas, podem apresentar valores divergentes, tanto por diferenças
nos padrões contábeis utilizados como por eventuais amortizações de intangíveis e eliminações de resultados entre
as participadas. Nesse contexto, o lucro líquido atribuído às coligadas reflete o resultado apurado pela Companhia
para cada segmento de negócios, na forma da Nota Explicativa de Investimentos em Participações Societárias.

(

(

1) DESCRIÇÃO DOS NEGÓCIOS

(

A BB Seguridade é uma empresa de participações ("holding") que atua nos segmentos de seguros, previdência aberta,
capitalização, resseguras e planos de assistência odontológica por meio de parcerias privadas em sociedades mantidas
por sua subsidiária integral, a BB Seguros Participações S.A. ("BB Seguros"). Adicionalmente, por intermédio de uma
corretora própria, a Companhia atua na distribuição desses produtos via canal bancário, além de buscar o
desenvolvimento de novos canais de distribuição, focada principalmente em alternativas digitais.

e
(

(
(

(
(

No segmento de seguros, a atuação se dá por meio de uma parceria estabelecida por um prazo de 20 anos constituída
na forma de uma joint-venture com o grupo espanhol MAPFRE, denominada Grupo Segurador BB E MAPFRE, a qual
teve início em 2010 e cuja operação é dividida em duas sociedades holdings:
a)

BB MAPFRE SH1 Participações S.A. ("BB MAPFRE SH1 "), que opera nos segmentos de pessoas, rural e
habitacional; e

b)

MAPFRE BB SH2 Participações S.A. ("MAPFRE BB SH2"), focada nos segmentos de automóvel e danos.

(
(

(
(

(

(
(

(
(

e
(

(

e
(
(

e

Em previdência aberta, a BB Seguridade atua em conjunto com a Principal Financial Group por meio da Brasilprev
Seguros e Previdência S.A. ("Brasilprev"). A operação conjunta teve início em 1999, sendo renovada em 2009 pelo
prazo de 23 anos . A Brasilprev comercializa, principalmente, soluções privadas de previdência, com destaque para os
produtos PGBL e VGBL.
No segmento de títulos de capitalização, a atuação da Companhia se dá por meio da Brasilcap Capitalização S.A.
("Brasilcap"), em sociedade com a lcatu Hartford e a Aliança da Bahia .
No segmento de resseguras, desde 2013 a BB Seguridade detém participação societária no IRS-Brasil Resseguras
S.A. ("IRS-Brasil RE"), fazendo parte do bloco de controle formado a partir da assinatura de acordo de acionistas com a
União e demais sócios privados. Em julho de 2017, após a realização de oferta pública de distribuição secundária, os
acionistas controladores venderam parte de suas posições acionárias no IRS-Brasil RE, que passou então a ter suas
ações ordinárias negociadas na bolsa de valores da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, listadas no segmento Novo Mercado.
Ainda, no segmento de planos de assistência odontológica, a Companhia atua em conjunto com a Odontoprev por meio
da Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. ("Brasildental"). A operação conjunta, na forma de jointventure, teve início em 201 4 e se estenderá pelo prazo de 20 anos .
Nos negócios de distribuição de produtos de seguros, previdência aberta, capitalização e assistência odontológica
("seguridade"), a 88 Seguridade atua por meio de sua subsidiária integral BB Corretora de Seguros e Administradora
de Bens S.A. ("88 Corretora"), responsável pela comercialização dos produtos de seguridade das empresas investidas
da Companhia via canal bancário do Banco do Brasil.

(

Por fim , com o intuito de diversificar seus canais de distribuição de produtos de seguridade , a BB Seguridade anunciou,
em 30 de novembro de 2017, que a 8B Corretora assinou um Acordo de Investimentos com a Principal Financial Group
para atuação conjunta focada , inicialmente, na comercialização de produtos de previdência privada em canais digitais.
O Acordo de Investimentos prevê a constituição de uma nova empresa, denominada Ciclic Corretora de Seguros S.A.
("Ciclic"), que passará a operar após a obtenção das aprovações dos órgãos reguladores, supervisores e fiscalizadores
brasileiros .

(

1

(
(

(

(

e
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AMBIENTE ECONÔMICO E MERCADO DE SEGURIDADE

o ano de 2017 foi caracterizado pela melhora no ambiente econômico doméstico. Mesmo que essa melhora tenha
acontecido de forma heterogênea ao longo do ano e que eventos não econômicos desfavoráveis tenham sido
observados , houve significativo progresso . Uma importante agenda de reformas foi aprovada e amparou os
primeiros sinais da moderada recuperação da atividade, em que pese a postergação da deliberação sobre pontos
relevantes dessa agenda. Além disso, inflação controlada , juros em queda e a retomada do emprego foram
elementos que reforçaram a conjuntura mais favorável aos negócios.

Impulsionados pelo excelente resultado da agropecuária, consubstanciado na safra recorde, os números do PIB
apresentaram reversão da histórica recessão dos anos anteriores. Ainda pelo lado da oferta , as indústrias extrativa e
de transformação mostraram sinais positivos . Pelo lado da demanda, o consumo das famílias consolidou sua
recuperação e a formação bruta de capital fixo apresentou no terceiro trimestre o primeiro avanço depois de quinze
trimestres consecutivos de retração .
A safra recorde foi importante inclusive para o histórico saldo da balança comercial no ano (US$67 bilhões),
impulsionado de um lado pela trajetória favorável dos preços das commodities e, de outro, pelo aumento das
exportações de produtos básicos (destaque para grãos e minerais metálicos). O desempenho da balança comercial ,
aliado ao cenário externo de elevada liquidez e baixa aversão ao risco, contribuiu para o fluxo de recursos externos
ao Brasil , possibilitando ao Real manter-se relativamente fortalecido na maior parte do ano (cotação média de
R$/US$ 3,20). Nesse contexto, o índice lbovespa apresentou valorização de 27% em 2017, em linha com avaliações
positivas sobre a economia brasileira .
Todavia , o ambiente favorável aos mercados não impediu a ocorrência de episódios de maior volatilidade,
especialmente originados de incertezas na arena política e de dúvidas em relação à reversão da trajetória
ascendente do endividamento público . Nesse contexto, a rigidez dos gastos continua a ser um desafio no campo
fiscal para os próximos anos .
O ambiente inflacionário foi extremamente benigno. A deflação dos preços dos alimentos e a elevada ociosidade da
economia garantiram inflação ao consumidor, medida pela variação do IPCA, abaixo de 3,0% (limite inferior do
intervalo de tolerância da meta) e o deslocamento da política monetária para campo expansionista . Nesse sentido, a
taxa Selic foi reduzida em 675 p.b. , alcançando o patamar de 7,0% a.a. ao final de 2017. Os juros historicamente
bai xos e a compressão dos spreads continuarão demandando ganhos em termos de eficiência por parte da indústria
financeira .
O forte declínio da inflação, que preservou a renda dos trabalhadores, a redução dos custos dos empréstimos e a
leve recuperação do mercado de trabalho favoreceram a retomada do crédito às famílias . Por outro lado, as
incertezas ainda presentes na economia , a ociosidade de fatores e os efeitos colaterais da recessão sobre o sistema
produtivo afetaram as decisões de investimentos e inibiram a retomada da recuperação do crédito ao setor
empresarial.

No ambiente externo , a atividade econômica nos Estados Unidos continuou em expansão, mas sem exercer
pressões relevantes sobre a inflação, que permaneceu abaixo do objetivo do Federal Reserve. Como consequência ,
a autoridade monetária norte-americana prosseguiu com a política de aumentos graduais nos juros básicos, o que
contribuiu para a manutenção da liquidez internacional em níveis elevados e para o baixo grau de aversão ao risco.
Ainda assim , incertezas quanto aos rumos da pol ítica econômica americana e questões geopolíticas (especialmente
no Oriente Médio e Ásia) causaram aumentos pontuais de volatilidade ao mercado.
Já no continente europeu , provavelmente em resposta às políticas expansionistas, em especial a monetária, a
atividade econômica prosseguiu em recuperação. Na Ásia, o crescimento chinês dentro do intervalo estabelecido
pelo Partido Comunista (6 ,5% a 7,0%) afastou temporariamente os temores de uma desaceleração mais forte da
economia .
Nesse contexto , o fluxo de capitais às economias emergentes prosseguiu favorável ao longo de 2017, e os preços
das commodities, de modo geral , mantiveram-se em patamares elevados .
Apesar do cenário econômico ainda desafiador, em 2017 o mercado de seguridade manteve a trajetória de
crescimento . Segundo dados disponibilizados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), as receitas
totais 1 da indústria em termos de prêmios emitidos, contribuições de previdência aberta e arrecadações com títulos
1 Os dados de mercad o me ncio nados nest e relat óri o não inclu em as receit as do seg mento de seg uros de sa úd e, planos de assist ência
odontológicos e resseguro.

2
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de capitalização totalizaram cerca de R$248,5 bilhões no ano, o que representa um crescimento de 3,4% na
comparação com 2016.
Para 2018, o cenário projetado de taxa de juros mais baixa , inflação controlada e redução nos níveis de desemprego
cria condições favoráveis para melhora no mercado de crédito e na disponibilidade de renda das famílias,
favorecendo a uma retomada no consumo e com reflexos positivos na venda de produtos de seguridade .

(
(

3)

(

Enquanto empresa de participações, o lucro líquido da 88 Seguridade é composto basicamente pelo resultado de
equivalência patrimonial, apurado a partir do resultado de suas empresas controladas e coligadas, e das demais
receitas e despesas operacionais e financeiras da Companhia.

(

(
(

e

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Abaixo, apresentamos o resultado da 88 Seguridade para os exercícios 2016 e 2017:
Tabela 1 - Desempenho econômico-financeiro I Demonstração de Resultados - Visão Controlador
R$ mil
Var.%

(
Exercício/2017

Exercício/2016

s/ 2016

(

Receitas de investimentos em participações societárias

3.975.560

4.037.746

(1,5)

(

BB MAPFRE SH1 Participações S.A.

1.120.563

1.260.635

(11 , 1)
(107 ,2)

(
(
(

MAPFRE BB SH2 Participações S.A.

(9,662)

134.743

Brasilprev Seguros e Previdência S.A.

818.315

756.732

8,1

Brasilcap Capitalização S.A.

170.412

292.768

(41 ,8)

IRB-Brasil Resseguras S.A.

156.263

170.766

(8,5)

5.183

2.870

80 ,6

1,570.755

1.609.938

(2,4)

(190 ,706)

Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A.

(

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.

(

Outros

143.731

Outras Receitas e Despesas

(36,729)

(67.750)

(45,8)

(

Despesas com pessoal

(16.624)

(35,078)

(52,6)

Despesas administrativas

(13.349)

(20,096)

(33,6)

(7.578)

(12.941)

(41,4)

(

(
(

(
(

Despesas tributárias
Outras receitas/{despesas) operacionais
Resultado financeiro

365

125,2

43.856

120,6

Receitas financeiras

152.903

116.307

31 ,5

Despesas financeiras

(56.135)

(72.451)

(22,5)

4.035.599

4.013.852

0,5

4.013.852

0,9

Resultado antes de imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

(

822
96.768

Lucro líquido

13.646
4.049.245

(

(
(
(

(

(
(

(

(
(

(
(

Em 2017, o lucro líquido da 88 Seguridade atingiu R$4,0 bilhões, crescimento de 0,9% em relação a 2016 .
As receitas de investimentos em participações societárias registraram queda de 1,5% no ano, justificada em grande
parte pela redução nas receitas de investimentos provenientes: (i) da 88 MAPFRE SH1 e da MAPFRE 88 SH2 ,
decorrente tanto do aumento nos índices de comissionamento e de despesas gerais e administrativas como da
contração no resultado financeiro; e (ii) da Brasilcap (-41,8%), explicada em grande parte pela redução do resultado
financeiro . Por outro lado, a receita do investimento mantido na Brasilprev registrou alta de 8, 1%, impulsionada pelo
incremento no volume de ativos sob gestão. Já a linha de Outros, que compreende basicamente as receitas e
despesas do investimento mantido na holding 88 Seguros Participações S.A., exceto as receitas de investimentos em
participações societárias mantidas pela 88 Seguros, as quais já estão evidenciadas nas linhas superiores da tabela,
registrou saldo positivo de R$143,7 milhões , ante saldo negativo de R$190,7 milhões em 2016, desempenho resultante
da alienação de ações ordinárias do IRS-Brasil RE pela 88 Seguros no âmbito da Oferta Pública de distribuição
secundária, produzindo um ganho, líquido de impostos e custos de distribuição, de R$171,2 milhões. Vale ressaltar que
essa mesma linha havia sido impactada negativamente em 2016 pela desvalorização no montante de R$116,2 milhões,
líquido de impostos, do investimento da 88 Seguros na MAPFRE 88 SH2, após realização de teste de ímparidade .
As despesas com pessoal apresentaram queda de 52,6% no ano, já as despesas administrativas registraram redu ção
de 33,6% . Ambos os movimentos decorrem da implantação do modelo de rateio de despesas, no 2T16 com
atualização no 2T17, entre a holding e suas subsidiárias integrais, 88 Corretora e 88 Seguros. Na visão consolidada,

e

3

(

e
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as despesas com pessoal encerraram o ano praticamente estáveis , enquanto as despesas administrativas registraram
redução de 22, 1%, explicada em grande parte por menores despesas com serviços técnicos especializados.
Cabe ressaltar que, em 2017 , a BB Seguridade passou a apresentar lucro fiscal, para fins de apuração de IRPJ e
CSLL. Nesse contexto , após a conclusão de estudo sobre a geração de resultado tributável futuro e avaliação da
capacidade de realização do ativo fiscal diferido, foi realizada a ativação de crédito fiscal decorrente de prejuízo fiscal e
base negativa, no montante de R$34, 2 milhões. Como consequência, a linha de despesas de imposto de renda e
contribuição social ficou positiva em R$13,6 milhões no ano .

)

)

)
)

)

)

Participações acionárias
Atendendo ao art. 243 da Lei 6.404/76, o quadro a seguir relaciona os investimentos da BB Seguridade em
sociedades col igadas e controladas , bem como as modificações ocorridas durante o exercício :

)

Tabela 2 - Desempenho econômico-financeiro I Participações Acionárias

)
R$mil

Participação (%)
Atividade

Saldo do Investimento

Resultado de Participação

31 .12.2017

31 .12.2017

31 .12.2016

Exercício/2017

Holding

100,00%

7.887.845

7.912.353

2.404.805

BB MAPFRE SH1

Segu ros

74,99%

2.697.27 1

3.165.316

1.120.563

Seguros

50,00%

2.050.969

2.198.335

(9.662)

Brasilprev

Previdência

74,99%

1.974.632

1.777.217

81 8.3 15

Brasilcap

Ca pitalização

66,66%

352.293

4 11.447

170.4 12

683. 710

156.263

IRS-Brasil RE
Brasildental

88 Corretora

)
)
)

Participações societárias

88 Seguros
MAPFRE BB SH2

)

Resseguras

15,23%

545.855

Odontológico

74,99%

12.341

7.778

5.183

Corretora

100,00%

47.074

61.966

1.570.755

)
)

)
)
)

)

)

Mudança no investimento no IRB-Brasil RE

No âmbito da oferta pública de distribuição secundária do IRB-Brasil RE, a BB Seguridade, por meio de sua subsidiária
integral BB Seguros , alienou 16.206.387 ações ordinárias daquela coligada, ao preço de R$27,24 por ação , reduzindo
em R$172.217 mil o saldo do investimento, conforme Notas Explicativas 2 e 9(a). Após a operação , a participação

)

)
)

societária no IRB-Brasil RE foi reduzida de 20,43% para 15,23%.

)
)

Desempenho das controladas e coligadas

)

)

Grupo Segurador BB E MAPFRE
No segmento de seguros de vida, rural e habitacional , operados pela BB MAPFRE SH1 , o lucro líquido foi de R$1 ,5
bilhão em 2017, retração de 11 , 1% em relação ao resultado reportado no exercício anterior. O desempenho no
período é explicado tanto pela queda no resultado operacional , em razão do aumento nos índices de
comissionamento e de despesas gerais e administrativas, como da contração no resultado financeiro , em função da
redução nas taxas de juros.
Em 2017, os prêmios emitidos totalizaram R$7 ,7 bilhões, montante 4,1% superior ao registrado em 2016 . O
desempenho no ano fo i suportado pelos crescimentos nos prêmios de seguro prestamista (+11 ,7%), rural (+14,9%)
e habitacional (+9,4%), parcialmente compensados pela queda de 3,3% no prêmio emitido de seguro de vida .
Já o segmento de seguros patrimoniais e automóvel, operado pela MAPFRE BB SH2, registrou prejuízo líquido de
R$19 ,3 milhões em 2017, ante um lucro líquido de R$269 ,5 milhões em 2016, impactado pela queda no resultado
operacional , em função do aumento nos índices de comissionamento e de despesas gerais e administrativas,
somada à retração do resultado financeiro , explicada pela queda na taxa Se lic.
O volume de prêmios emitidos do segmento totalizou R$8,2 bilhões em 2017, o que representa uma queda de 2,2%
no comparativo com 2016 .

)
)

)

)
)

)
)
)

)
)

)
4

)
)
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No ano, o Grupo Segurador BB E MAPFRE manteve-se líder de mercado na visão consolidada dos segmentos em
que atua, com participação de 14,9%, de acordo com os dados da Susep .

(

(

Brasilprev

(
(

(
(
(

(
(

e
(

No segmento de previdência , operado pela Brasilprev, o lucro líquido registrou crescimento de 8, 1% em 2017,
atingindo R$1, 1 bilhão. O desempenho no comparativo é resultante do aumento do resultado operacional não
decorrente de juros, explicado tanto pelo incremento de 21 ,7% das receitas com taxas de gestão, como pela
melhora de 1,6 p.p. no índice de eficiência.
As contribuições totais de previdência e seguros atingiram R$41 ,1 bilhões em 2017, queda de 13,4% em relação ao
montante reportado em 2016 . A contração no volume de contribuições resultou em um decréscimo de 37,2% na
captação líquida, que totalizou R$17,9 bilhões em 2017, efeito que foi parcialmente compensado pela melhora de
0,8 p.p. no índice de resgate, que atingiu 7,9% no ano.
Mesmo com as quedas observadas nas captações bruta e líquida, as reservas de previdência apresentaram
crescimento de 18,7% no período, totalizando R$234,5 bilhões ao final de 2017, garantindo à empresa a liderança
de mercado com 30 ,6% de participação, conforme dados da Susep.

(

(

Brasi lcap

(

O lucro líquido do segmento de capitalização, operado pela Brasilcap , alcançou R$255,6 milhões em 2017 , com
queda de 41,8% em relação ao ano de 2016 . A redução observada é explicada principalmente pela retração de
34,3% do resultado financeiro , como consequência do movimento de queda nas taxas de juros que comprimiram em
1, 1 p.p. a margem financeira de juros da empresa .

(
(
(

(

e
(

(
(

(

O volume arrecadado com títulos de capitalização totalizou R$4 ,9 bilhões em 2017, com uma reserva de
capitalização de aproximadamente R$10,0 bilhões , que garantiu a liderança de mercado à Brasilcap nesse quesito,
com 34, 1% de participação, de acordo com dados da Susep .

Brasildental
No segmento de planos odontológicos, operado pela Brasildental, as receitas operacionais brutas totalizaram R$78,9
milhões em 2017, um crescimento de 65,3% em relação a 2016 . Essa evolução permitiu que a empresa alcançasse um
lucro líquido de R$6,9 milhões, com crescimento de 80,6% no ano. O total de beneficiários alcançou a marca de 523
mil , um crescimento de 22,7% frente ao ano de 2016.

(
(

(
(
(

IRS-Brasil RE
Desde 31 de julho de 2017, o IRB-Brasil RE passou a ter suas ações ordinárias negociadas na bolsa de valores
("B3"). Informações adicionais sobre a companhia e o segmento de resseguros podem ser obtidas no website de
relações com investidores daquela empresa : www.ri .irbbrasilre.com.br.

(

(

88 Corretora

e

A BB Corretora registrou lucro líquido de R$1 ,6 bilhão em 2017 , queda de 2,4% no ano . O desempenho é explicado
pela retração de 25,0% no resultado financeiro, que foi parcialmente compensada pela melhora de 0,5 p.p. na

(

(

(

margem operacional .
No ano, as receitas de corretagem apresentaram queda de 0,6%, atribuída à redução nas receitas provenientes dos
segmentos de previdência, patrimônio e automóvel e capitalização , parcialmente compensadas pelo crescimento de
7,4% das receitas oriundas do segmento de vida , habitacional e rural, que responderam por 62,4% do total.

(

(
(

(
5

(
(

(
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4)

)

DESEMPENHO DAS AÇÕES E RELACIONAMEN TO COM O MERCADO

)

As ações da BB Seguridade, negociadas na B3 - Brasil , Bolsa, Balcão ("B3") sob o código BBSE3, encerraram o
ano cotadas a R$28,49. Com base na cotação de encerramento do exercício, o valor de mercado da BB Seguridade
atingiu aproximadamente R$57,0 bilhões , posicionando a Companhia como a 11ª maior empresa listada na bolsa
brasileira pelo critério de valor de mercado.

)

Em 2017 , o volume financeiro médio diário de negociação com ações da Companhia foi de R$109 ,2 milhões,
representando 1,3% do volume médio diário negociado na B3 .

)

As ações da BB Seguridade encerraram os exercício integrando as carteiras teóricas do lbovespa, IBrX 50 e IBrX
100, IBrA, Índice BM&FBOVESPA Financeiro (IFNC), Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada
(IGC), Índice BM&FBOVESPA de Governança Corporativa Trade (IGCT), Índice de Ações com Governança
Corporativa Diferenciada - Novo Mercado (IGC-NM), Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG), Índice
Dividendos BM&FBovespa (ID IV), Índice Midlarge Cap (MLCX), Índice Valor BM&FBovespa (IVBX 2) ; Índice MSCI
Brazil ; Índice de Equidade de Gênero da Bloomberg ; e Índice FTSE4Good .
Desde março de 2014, a BB Seguridade mantém Programa de American Depositary Receipts ("ADR") Nível 1. Os
ADRs são emitidos pelo Deutsche Bank com lastro nas ações ordinárias (ON) da Companhia , na relação de 1 ADR :
1 ON , e negociados em mercado de balcão norte-americano (Over-The-Counter). Ao final do exercício, o programa
contava com mais de 19 milhões de ADRs emitidos , cotados a US$8,68 por recibo depositário.
Abaixo, apresentamos os principais indicadores para o desempenho das ações da BB Seguridade nos últimos dois
exercícios:
Tabela 3 - Desempenho das Ações

Lucro por ação

)

)
)

)

)
)
)

)
)
)

R$

1,96

2,05

)
)

Exercicio/2016

R$

4,45

Cotação de fe chamento

R$

28,49

28,30

56,98

56,60

2.730.369

3.537.214

R$ milhões

109,19

131,1 7

%

1,30

2, 02

R$ bilhões

Qu antidade de negócios realizados'

Participação no volume médio diário da B3

)

Exercício/2017

Valor patrimo nial por ação

Volume médio diário negociado

)

Unidade

4, 14

Valor de mercado

)

)

)
)

(1)Referem-se ao Lote-padrão

)

Remuneração aos acionistas

)

A alta capacidade de geração de caixa e a manutenção de índices adequados de solvência nas suas coligadas
permitiram à BB Seguridade a destinação de 85% do lucro líquido aos acionistas na forma de dividendos em 2017,
totalizando R$3,4 bilhões, equivalente a R$1 ,72 por ação, com crescimento de 4,4% em relação ao total distribuído em
2016 .

)

Recompra de ações

)

Em 26.10 .2017, foi encerrado o segundo programa de recompra de ações da BB Seguridade para manutenção em
tesouraria e posterior alienação ou cancelamento sem redução de capital social , visando maximizar a geração de
valor para seus acionistas , aprovado pelo Conselho de Administração ("CA") em 27 .10.2016. Durante o período em
que o programa esteve aberto não houve recompra de ações .

)

Adicionalmente, em 26.10 .2017 , o CA aprovou a abertura do terceiro programa de recompra de ações da
Companhia . O programa vigente prevê a recompra de até 10.000 .000 de ações ordinárias para manutenção em
tesouraria e posterior alienação ou cancelamento sem redução de capital social , e ficará vigente até 25 .10.2018 .

)

)
)

)

)
)

)
5)

GOVERNANÇA CORPORATIVA

)

O compromisso da BB Seguridade com a transparência na relação com o mercado e, em especial , com seus
acionistas minoritários, é ratificado pela sua adesão , desde a abertura de capital, ao Novo Mercado da B3 S.A. Brasil , Bolsa Balcão, segmento que reúne as companhias que atendem às mais elevadas exigências de governança
corporativa no mercado brasi leiro .

)

)
)

Em 2017 , a BB Seguridade adequou o seu Estatuto Social e os Regimentos Internos dos seus órgãos estatutários à
Lei nº 13.303/16 , ao Decreto regulamentador nº 8.945/16 e ao novo regulamento do Novo Mercado.

)

6

)

)
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O sistema de governança corporativa da BB Seguridade, que privilegia a tomada de decisões de forma colegiada ,
respeitadas as alçadas previstas em Lei ou no Estatuto Social , é formado:

(

(

a)

pela Assembleia de Acionistas;

b)

pelo Conselho de Administração, composto por sete membros, dentre eles, um indicado pelos acionistas
minoritários e uma composição mínima de 25% de conselheiros independentes;

c)

pela Diretoria Executiva, composta por quatro Diretores estatutários , sendo um Diretor Presidente e um
Diretor de Relações com Investidores; e

d)

pelo Conselho Fiscal, de caráter permanente, composto por três membros titulares e três membros
suplentes.

(

(
(

(
(

Adicionalmente, compõem o sistema de governança três comitês de assessoramento estatutários, sendo:

(

(i)

(
(

o Comitê de Transações com Partes Relacionadas, composto por três membros, dentre eles, o conselheiro
de administração independente indicado pelos acionistas minoritários, o qual possui poder de veto;

(ii) o Comitê de Auditoria, composto por até cinco membros efetivos, sendo um deles indicado pelo(s)
Conselheiro(s) de Administração representante(s) dos acionistas minoritários e os demais membros
indicados pelos demais Conselheiros de Administração, sendo, obrigatoriamente, a maioria independentes;
e

(
(

(

(iii) o Comitê de Elegibilidade, composto por três membros efetivos, sendo um deles membro independente do
Comitê de Auditoria.

(

(
(

6)

ESTRATÉGIA E PROJETOS

(

Os documentos estratégicos da BB Seguridade são compostos pela Missão ("Proteger Bens, Conquistas e Projetos"),
Visão ("Vamos liderar a transformação do mercado brasileiro de seguridade sendo uma referência internacional de

(
(

(

inovação, simplicidade e integração com o cliente. Essa liderança exigirá foco nos negócios em que somos líderes

em desempenho e em preferência dos clientes, o que nos tornará uma das 1O maiores e mais rentáveis companhias do
mercado segurador das Américas"), Mapa Estratégico (Objetivos e indicadores) e os Valores: Respeito ao Cliente,
Sentimento de Dono, Inovação, Simplicidade e Confiabilidade.

(
Entendemos que uma evolução desse modelo, em razão da maturidade estratégica adquirida nos últimos anos, seria a

(

substituição da Missão por um Propósito Maior. Neste contexto, a Companhia entende que a utilização do propósito

(

do Banco do Brasil "cuidar do que é valioso para as pessoas" está em linha com a evolução desse modelo e com os

(

objetivos estratégicos da BB Seguridade.

(

A construção da estratégia tem início com a análise dos ambientes externo e interno, representando a etapa de

(

diagnóstico, por meio da qual são identificadas as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas (matriz SWOT) que

(

afetam a Companhia no cumprimento da sua missão. Nesta etapa, destaca-se a (i) necessidade de aumentar a

(

presença digital de nossos negócios; (ii) evoluir a nossa área de Tecnologia da Informação; (iii) aprimorar a estratégia

(

(

comercial , de forma a aumentar o alinhamento com a força de vendas e o conhecimento preditivo sobre nossos
clientes; (iv) aumentar nossa capacidade de inovação; e (v) aprimorar nossos mecanismos de governança corporativa.

(

Após a etapa de diagnóstico, o processo de planejamento estratégico utiliza uma plataforma colaborativa , além de

(

ações de engajamento dos funcionários, para o levantamento de ideias que possam se tornar iniciativas que

(

(
(

possibilitem o alcance pleno ou parcial dos objetivos estratégicos declarados.
Para o ciclo 2017-2021 , foram realizados os movimentos estratégicos destacados a seguir:
a)

(

Lançamento da empresa Ciclic -

Parceria com a Principal Financial Group para atuação digital na

comercialização de planos de previdência;

(
7

(

(
(
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b)

)

Criação de Equipe de Analytics para a mineração e tratamento de dados com objetivo de aprimorar a
compreensão das necessidades dos clientes e oferta de produtos e serviços ;

c)

)

)

Plataforma de TI - Projeto Estratégico com o objetivo de implementar o modelo de desenvolvimento ágil e

)

orientação à serviços no desenvolvimento de novos negócios;

)

Pontos Livelo e Mobbseg para a força de vendas BB - Desdobramento de Projeto Estratégico com o objetivo

)

de aprimorar a gestão da força de vendas para o canal bancário ;

)

e)

Manutenção do foco negocial nos segmentos core: Vida, Previdência, seguro prestamista e residencial;

)

f)

Adoção de novos mecanismos de governança, como canal de denúncia, programa de integridade, teste de
integridade em processos seletivos e adesão ao programa destaque em governança de estatais;

)

Automação interna com implantação de Solução ERP - Desdobramento de Projeto Estratégico para
automação dos processos de escritório da BB Seguridade e suas subsidiárias integrais, incluindo o processo

)

de faturamento da BB Corretora ;

)

Investimento em Fundo BR Startup para se aproximar da cultura de inovação e empreendedorismo com foco

)

em soluções alinhadas às estratégias da BB Seguridade; e

)

d)

g)

h)

i)

Conversão da área de capital humano da companhia de operacional para estratégica com a revisão e
melhoria dos processos como: (i) Recrutamento & Seleção considerando a característica das posições em

)

)

)
)

aberto; (ii) Implantação de Comitê de Desempenho, com a utilização da matriz 9-box, para aprimorar a
avaliação de desempenho, reconhecimento, sucessão e retenção de talentos; e (iii) engajamento e satisfação

)

dos colaboradores .

)

)

)
7)

)

GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE

Além de órgãos de governança, fiscalização e controle, como o Comitê de Auditoria e o Conselho Fiscal , a BB
Seguridade possui uma Diretoria estatutária de Governança, Riscos e Controles, a qual conta com uma
Superintendência de Riscos e Controles, responsável por desenvolver e normatizar metodologias de gerenciamento de
riscos e controles, orientar a adoção de melhores práticas relacionadas ao tema, bem como promover a cultura de
gestão de riscos, controles internos e compliance na Companhia .
Em 2017, foi aprovada pela Diretoria a implementação do Modelo de Gerenciamento de Riscos , que formaliza as
práticas de gestão e governança de riscos aplicadas pela Companhia . Referido Modelo propõe também o alinhamento
da estrutura de gerenciamento de riscos ao sistema de controles internos e, deste modo, as funções em segunda linha
de defesa de gestão de riscos, controles internos e compliance foram vinculadas a uma única área, liderada pelo
Diretor de Governança, Riscos e Controles.
Adicionalmente, foram revisadas as Políticas de Gestão de Riscos, Segurança da Informação, e Prevenção e Combate
à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e à Corrupção, bem como implementadas ações do Programa
de Integridade, destacando-se a disponibilização do Canal de Ética e Integridade, acessível a todos os públicos, por
meio do qual pode ser reportado qualquer desvio ético ou irregularidade em desacordo com o Código de Ética e
Conduta da Companhia, reforçando o compromisso com a transparência e a promoção de conduta ética, íntegra e
responsável no cumprimento das leis, regulamentos, normas e diretrizes aplicáveis aos negócios da Companhia .

)
)

)
)
)

)
)

)
)

)
)
)

)
8)

COMERCIAL, PRODUTOS E CLIENTES

)

A BB Seguridade fortaleceu sua posição de empresa que desenvolve e administra seu portfólio de soluções de
maneira inovadora, investindo na melhoria dos atributos e características dos produtos . Além disso, o ano de 2017
foi marcado pela consolidação da Companhia como fornecedora de suas principais soluções mercadológicas por
meio dos canais digitais (mobile e internet), entre elas: seguro de vida , de automóvel , residencial , previdência
privada , títulos de capitalização e planos odontológicos.
8

)

)
)
)

)
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Um dos destaques do período foi o lançamento do novo portfólio de capitalização para empresas , com mais opções
de valores dos títulos e com características ainda mais atraentes ao público alvo .
Sobre os planos de previdência privada, os clientes passaram a ter acesso a um novo portfólio de fundos de renda
fixa e multimercado, com ênfase na diversificação dos investimentos e classes de ativos e na visão de longo prazo .
Em abril, a BB Seguridade anunciou investimento de R$ 5 milhões no Fundo BR Startups , como forma de estimular
a competência de inovação dentro da companhia, trazer novos insights e aproveitar a agilidade das starlups para
buscar novas soluções aos seus clientes.
No segundo semestre de 2017, foi lançada ainda a segunda etapa da Programa de Reconhecimento Mobilização
Seguridade, com premiação atrelada ao desempenho de vendas da rede do Banco do Brasil. Com a medida, foi
observada evolução na média de contratação diária de produtos de seguridade , em relação ao primeiro semestre do
ano, em mais de 70% das carteiras de clientes.

(

(

9)

CAPITAL HUMANO

(

(
(

O quadro de pessoal da BB Seguridade é composto, em sua maioria , por funcionários cedidos pelo Banco do Brasil.
Em 31.12.20 17, a Companhia contava com 162 funcionários cedidos pelo Banco do Brasil, localizados em Brasília e
São Paulo , 6 estagiários e 37 contratados. Aos funcionários cedidos, a BB Seguridade assegura benefícios similares
àqueles concedidos pelo Banco do Brasil , com destaque para previdência complementar e planos de saúde.

(

(

(
(

(
(
(
(

(
(
(

(

(
(

A BB Seguridade acredita que seu capital humano é o principal ativo da empresa. Tendo isso em mente, em 2017, a
área responsável pela gestão de pessoas foi vinculada à área responsável pela definição da estratégia da
Companhia, com o objetivo de atuar de forma conjunta na execução da estratégia, sendo os colaboradores os
principais recursos para este fim .
Em consequência deste movimento, a área de Capital Humano vem reformulando seus processos , atuando com
foco estratégico na gestão de pessoas . Desde então, foram reformulados e estruturados , entre outros, processos de
recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, retenção e sucessão , com o objetivo principal de atrair, reter e
desenvolver os talentos da BB Seguridade, disseminar e fortalecer a cultura organizacional e atuar como parceiro
estratégico do negócio, buscando uma performance sustentável em todas as áreas da Companhia .
O desenvolvimento dos colaboradores permanece como pilar fundamental da gestão estratégica de pessoas da BB
Seguridade. Em 2017, foram investidos mais de R$ 650 mil (o que representa 1,34% do orçamento de despesas de
pessoal) em treinamentos e bolsas de pós-graduação e idiomas. O investimento no desenvolvimento de líderes e
equipes é orientado ao aperfeiçoamento de competências-chave para a Companhia (sejam elas técnicas ou
comportamentais), alinhadas aos nossos valores (Inovação, Simplicidade, Respeito ao Cliente , Sentimento de Dono
e Confiabilidade), garantindo a perenidade, qualidade e sustentabilidade dos nossos negócios.
Abaixo, demonstramos os investimentos realizados no ano:
Tabela 4 - Capital Humano I Desenvolvimento
R$

(

Var.%
Exercícío/2017

Exercício/2016

s/ 2016

Investimento em Pessoas

49.837.494

53.702.531

-7,20%

Folha de pagamento'

47.676.740

51.469.837

-7 ,37%

448.806

557.775

-1 9,54%

1.052.961

1.052.082

0,08%

658.987

622.837

5,80%

(
(
(

(

Previdência complementar
Plano de sa úde
Capacitação (Bolsas e Treinamentos)

(

(1) Despesas com prove ntos, benefícios e encargos sociais

(

o quadro a seguir apresenta de forma resumida a composição e diversidade dos colaboradores da BB Seguridade:

(

(

(
(
(
9

(
(
(
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Tabela 5 - Capital Humano I Composição

)
Var.%
s/ 2016

)

Exercício/2017

Exercício/2016

Funcionários

162

149

8,7%

Contratados

37

8

362,5%

6

7

-14,3%

)

)

Quantidade de colaboradores

Estagiários

)
)

21

19

10,5%

226

183

23,5%

)

Feminino

34%

32%

6,3%

)

Masculino

66%

68%

-2,9%

100%

100%

Conselheiros

TOTAL
Sexo

TOTAL

)

)

Grau de instrução dos colaboradores
Pós-,iraduação

62%

67%

-7,5%

Graduação

29%

27%

7,4%

)

Ensino médio

8%

5%

60,0%

)

Outros

1%

0%

n.a.

)

100%

100%

TOTAL

)

Faixa de Idade
Abaixo de 30 anos

18%

10%

80,0%

Entre 30 e 50 anos

76%

82%

-7 ,3%

6%

8%

-25,0%

100%

100%

Acima de 50 anos

TOTAL

)
)
)

)
)

10) RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
A BB Seguridade busca alinhar as suas iniciativas em responsabilidade socioambiental às melhores pràticas de
mercado, de acordo com sua Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental atualizada em abril de 2017.
Além disso, baseia-se também nas diretrizes adotadas pelo seu controlador Banco do Brasil e previstas no Código
de Ética e na Política de Responsabilidade Socioambiental do BB.

)

Ao longo de 2017, a Companhia também promoveu ações próprias de responsabilidade socioambiental, por meio
das iniciativas de incentivo à democratização da cultura e à prática de atividades físicas, tais como: os projetos
cênicos O Musical Mamonas e 5X Comédia, o 3° Festival BB Seguridade de Blues e Jazz, e o projeto de esporte de
participação MOV - Família em Movimento.

)

Patrocinando o 3° Festival BB Seguridade de Blues e Jazz e o MOV - Família em Movimento, a BB Seguridade
trouxe as famílias brasileiras para os grandes parques urbanos e propiciou, além de apresentações musicais , o
incentivo à utilização destes espaços de maneira sustentável e a prática de atividades físicas. Com os patrocínios
cênicos, a BB Seguridade levou cultura a mais de 20 cidades em todas as regiões do país, contribuindo assim com
as metas 24 e 28 do Plano Nacional de Cultura do Governo Federal e realizando investimento superior a R$12
milhões em 2017 .
Em todos os patrocínios, iniciativas sustentáveis , tais como dicas para economia de energia elétrica e água ,
separação de lixo e incentivo ao reaproveitamento de materiais recicláveis, além de cotas sociais de ingressos e
acessibilidade, foram pré-requisitos para a realização dos apoios.
A BB Seguridade ainda incentiva e apoia os projetos de suas empresas participadas, por meio da destinação dos
recursos disponíveis para projetos vinculados à Lei do Idoso, ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Fumcad), ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), ao Programa Nacional
de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS), à Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), à Lei
Rouanet e à Fundação para Infância e Adolescência (FIA).
Nas coligadas da BB Seguridade, as principais ações relacionadas ao tema, foram:
a)

)

)

)
)

)
)

)

)

)

)
)

)
)

)

Grupo Segurador BB E MAPFRE

)
10

'\

)
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•

Capacitação presencial de 1.569 profissionais (colaboradores, fornecedores e parceiros de negócio) pela
Academia de Sustentabilidade, com destaque para treinamento em temas críticos em ASG (ambiental,
social e de governança) para peritos da Diretoria Geral Rural e Habitacional e treinamento em
homologação ambiental para unidades de negócio e funcionais . Além disso, 2.070 colaboradores
participaram do curso e-learning de Gestão Ambiental, totalizando 3.639 pessoas capacitadas;

•

Lançamento de plataforma de educação à distância, em parceria com o Sebrae-SP, para oferecer cursos
sobre processos sustentáveis e gestão de negócios e pessoas aos micro e pequenos empresários
prestadores de serviços credenciados ao Grupo Segurador 88 E MAPFRE. Atualmente , a plataforma
disponibiliza três cursos gratuitos para até 2 mil participantes: "Oficinas Sustentáveis", que traz informações
sobre gestão de resíduos, responsabilidade social, além de informações sobre como implantar um sistema
de gestão ambiental; "Qualidade no atendimento - Oficina de Reparação Automotiva", que aborda como
entender e atender o cliente, considerando os desafios e necessidade do segmento; e "Controle de Gastos
na Prestação de Serviços";

•

Manutenção do processo de Logística Reversa para eletroeletrônicos segurados com garantia estendida
/troca certa, que são processados por uma empresa de reciclagem especializada, em conformidade com as
diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para mitigação dos riscos envolvidos na gestão
de salvados. Desde o início do projeto, em 2015, mais de 65 toneladas foram destinadas de forma
ambientalmente correta; e

•

Desenvolvimento de campanha com o objetivo de promover a conscientização ambiental entre os clientes
da empresa e a sociedade. Para cada apólice de seguro de automóvel contratada nos canais digitais
durante o mês de junho (quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente), a seguradora se
comprometeu a compensar as emissões veiculares de CO2 (dióxido de carbono) geradas durante o
período de um ano. A compensação das emissões foi feita por meio da compra de créditos de carbono,
com base em metodologia de empresa especializada e teve como premissa um valor máximo de emissões
por veículo. O valor da cota adquirida, por sua vez, foi investido em projeto de conservação ambiental e que
promove benefícios à comunidade local.

(
(

(

(
(

(
(

(
(
(
(
(

(
(

(
(

(
(

(

b)

Brasilprev
Entre recursos incentivados e não incentivados, a Brasilprev investiu, em 2017, quase R$ 7 milhões em projetos
que fomentam a educação, a cultura, o esporte e a qualidade de vida. Os principais projetos foram:

(
(

•

"Área 21", iniciativa incentivada por meio do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
que envolve a criação de um Laboratório de Criatividade para aproximar adolescentes residentes em áreas
de vulnerabilidade das competências e profissões do século XXI, aumentando assim suas oportunidades
de desenvolvimento. As aulas terão início em fevereiro de 2018, beneficiando diretamente 320
adolescentes;

•

"Projeto Cuidado Integral à Vida", por meio do Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Curitiba
("FIA/PR"), uma iniciativa desenvolvida pelo Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, reconhecido
nacionalmente pela excelência no tratamento pediátrico. O projeto tem como objetivo garantir assistência
médica de alta qualidade, fortalecer o vínculo familiar e promover ações educacionais às crianças e seus
familiares. Em 2017 foram mais de 100 mil beneficiados, direta ou indiretamente; e

•

"Projetos de Vida na Ponta do Lápis", que visa disseminar conceitos de educação financeira por meio de
palestras gratuitas. Desde 2010 foram mais de 75 mil beneficiados, sendo 10.389 somente em 2017.

(

(
(

(

(
(

(

(

(

e)

Brasilcap
•

Única empresa de capitalização do Brasil signatária do PSI - Principais for Sustainable lnsurance, iniciativa
da UNEP FI - United Nations Environment Programme Finance lnitiative que estabelece princípios para a
indústria de seguros endereçar aspectos relacionados aos riscos e oportunidades em questões
socioambientais e de governança. O desempenho da empresa em relação aos princípios do PSI foram
divulgados em relatório disponibilizado no site www.brasilcap.com.br;

•

Doação de R$ 1 milhão à Associação de Assistência à Criança Deficiente ("AACD"), instituição de
excelência na área de ortopedia que presta cerca de 6 mil atendimentos diários, por meio de um hospital
em São Paulo, doze centros de reabilitação e seis oficinas ortopédicas em todo o país;

•

"Prêmio Brasilcap Solidário", reconhecimento conferido a ações, projetos e demais
socioambientais que apresentem resultado positivo quanto à inclusão e transformação social; e

(
(

(
(

(
(
(

(

iniciativas
11

(
(
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)

"Projeto Craque do Amanhã", iniciativa que transforma a vida de cerca de 200 crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social por meio do acesso à formação integral, atividades culturais,

)

acompanhamento de saúde e refeições diárias.

d)

)

IRB-Brasil RE
•

Promoção de visitas guiadas ao Museu do Amanhã, facilitando o acesso á cultura e ao conhecimento para
cerca de 80 crianças com idade entre 5 e 12 anos assistidas pela ONG Sonhar Acordado;

•

Patrocínios a projetos culturais como o Museu do Amanhã e Teatros Riachuelo e Maison de France, além
da série de concertos internacionais Dell'Arte 2017 e dos eventos ArtRio e Shell Open Air São Paulo;

•

Patrocínios a ações esportivas, como o Rio Open e o projeto Flamengo Olímpico; e

•

Parcerias firmadas para apoio ao Hospital GRAAC e ao Lar Divino Amigo, em São Paulo, e ao Hospital

)
)
)

)
)

Márcio Cunha, em Minas Gerais.

)
)

11) PRINCIPAIS RECONHECIMENTOS
Abaixo, os principais prêmios e reconhecimentos recebidos pelas empresas que fazem parte do Grupo BB

)

)

Seguridade .

a)

)

)

Grupo Segurador BB E MAPFRE

)
•

•

Reconhecido como a seguradora mais sustentável de 2017 pelo "Guia Exame de Sustentabilidade". Em
primeiro lugar entre as instituições financeiras, a companhia figura pela quinta vez consecutiva na
publicação, considerada o maior e mais respeitado levantamento sobre o desenvolvimento sustentável do

)

país;

)

Pelo sexto ano consecutivo, a companhia se destacou no prêmio "Great Place to Work", figurando na 36ª
posição, dentre 2.000 empresas, do ranking produzido pelo Instituto Great Places To Work, que leva em
conta os resultados da pesquisa de clima organizacional aplicada em novembro de 2016, as boas práticas
de gestão de pessoas e os comentários dos colaboradores; e

)

)

)

)
)

•

Primeiro lugar do ranking "Estadão Finanças Mais" do jornal O Estado de São Paulo, no qual, por meio de
uma análise exclusiva, foram avaliadas mais de 1.500 empresas brasileiras sob os aspectos de
faturamento e o impacto para a economia. Ao final, o estudo selecionou as três principais companhias de
20 segmentos.

b)

)

)

Brasilprev

)

•

)

Reconhecida como uma das 20 empresas mais inovadoras do país pelo prêmio Best lnnovator 2017, uma
iniciativa da consultoria A.T. Kearney, em parceria com a Escola de Engenharia de Produção da
Universidade de São Paulo e a Superbid, considerada a publicação mais antiga e consolidada do mercado
voltada à inovação;

•

1° lugar entre as Mega Seguradoras da edição 2017 do Guia de Previdência Valor/FGV, a partir de
pesquisa conduzida pelo Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São
Paulo da Fundação Getulio Vargas (CEF-GV - EAESP/FGV-SP) com exclusividade para o jornal Valor
Econômico; e

•

e)

)

Pelo quinto ano , uma das melhores empresas para trabalhar, conforme publicado na edição especial "As
150 Melhores Empresas para Você Trabalhar" da revisa Você S/A.

)

)

)
)

)

)
)
)

Brasilcap

)
•

"Melhor Empresa de Capitalização do País" pelo jornal O Estado de São Paulo, divulgado por meio dos
anuários Finanças Mais e Empresas Mais;

)
)

•

"Maior Empresa de Capitalização do País", pelo jornal Valor Econômico , divulgado no anuário Valor 1000;

)
)
12

)
)
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(
(

(

e
(
(

(

(

(
(

(

(
(

(
(

(
(
(

(
(

d)

IRB-Brasil RE
•
Vencedor na categoria "Líder de Mercado" em Resseguros do Prêmio Segurador Brasileiro;
•
Melhor ressegurador do Cone Sul no "Reactions Latin America Awards, promovido pela revista Reactions; e
•
Presença, pela primeira vez na sua história, no ranking "Great Place to Work" das melhores empresas para
se trabalhar no Rio de Janeiro.

12) INFORMAÇÕES LEGAIS
No encerramento do exercício de 2017, a BB Seguridade não registrou endividamento financeiro em suas
demonstrações financeiras. A fonte de obtenção de recursos era constituída principalmente por capital próprio, além
de eventuais fontes cíclicas de financiamento .
Os investimentos de suas coligadas e controladas seguirão seu fluxo normal de execução, de acordo com planos
individuais estruturados por cada empresa .
Em consonância com a Instrução CVM nº 381/03, informamos que durante o exercício de 2017 a 88 Seguridade
utilizou os serviços de auditoria independente da KPMG Auditores Independentes, por meio do contrato firmado pelo
seu controlador, o Banco do Brasil S.A.
Ainda, a 88 Seguridade e suas subsidiárias informam que a KPMG Auditores Independentes não prestou, em 2017,
serviços que pudessem afetar sua independência em relação aos trabalhos de auditoria, comprovada por meio de
Carta de Independência apresentada à 88 Seguridade.
Na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa, a BB Seguridade adota procedimentos que se
fundamentam na legislação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que preservam a independência do
auditor. Esses princípios consistem em: (i) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho; e (ii) o auditor não deve
atuar gerencialmente perante seu cliente, nem tampouco promover os interesses dele.
A tabela abaixo apresenta a relação de contratos de prestação de serviços que estiveram vigentes durante o ano de
2017 entre a KPMG e as empresas controladas, coligadas e controladora da 88 Seguridade:

(

(
(

e

Valor total dos

Datas do Contrato
Contratante

Banco do Brasil S.A.

Inicio

Fim

Natureza do serviço

17/03/2016

21/03/2018

Auditoria contábil das demonstrações financeiras do Conglomerado
Banco do Brasil, elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e em IFRS

honorários (R$)

28.158.560,33

490.684,92

Brasilcap Capitalização S.A.

10/07/2017

10/07/2018

Auditoria contábil das Demonstrações Financeiras

Brasilcap Capitalização S.A.

21/12/2016

31/03/2017

Auditoria atuarial das Demonstrações Financeiras

98.740,00

Brasilcap Capitalização S.A.

01/07/2016

31/05/2017

Auditoria contábil das Demonstrações Financeiras

508.150,00

Brasilprev Seguros e Previdência S.A.

19/05/2015

30/03/2019

Auditoria contábil das Demonstrações Financeiras elaboradas de
acordo com as normas contábeis brasileiras e internacionais, revisão
trimestral em atendimento ao acionista BB Seguridade e
procedimentos pré-acordados e asseguração de relatórios requeridos
pela Susep

569.800,00

Brasildental Operadora de Planos
Odontológicos S.A.

31/03/2017

31/03/2018

Auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício 2017

184.300,00

Brasildental Operadora de Planos
Odontológicos S.A.

28/03/2017

31/03/2017

Relatório de auditoria sobre a Demonstração de Fluxo de Caixa

10.000,00

(

Brasildental Operadora de Planos
Odontológicos S.A.

19/12/2017

22/12/2017

Prestação de serviço de asseguração limitada referente a dados que
acompanham as Notas Técnicas Atuariais de Provisões Técnicas
conforme RN 393 emitida pela ANS

25.000,00

(

Brasildental Operadora de Planos
Odontológicos S.A.

06/05/2016

30/03/2017

Auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício 2016

167.400,00

MAPFRE Seguros Gerais, MAPFRE
Vida, Companhia de Seguros Aliança 0511012016
do Brasil, Aliança do Brasil Seguros,
BrasilVeiculos Companhia de Seguros.

31/05/2019

Execução de processo de auditoria atuarial independente, com
prioridade de emitir relatórios e pareceres do auditor atuarial
independente

717 .710,00

Empresas do Grupo Segurador:
MAPFRE Seguros Gerais, MAPFRE
Vida, Companhia de Seguros Aliança 01/01/2016
do Brasil, Aliança do Brasil Seguros,
.
BrasilVeículos Companhia de Seguros, (assinado em
BB MAPFRE Assistência, BB
03 .03.2016)
MAPFRE SH1 Participações S.A e
MAPFRE BB SH2 Participações

1 /06/2020
5

Auditoria contábil das Demonstrações Financeiras dos exercícios
2016, 2017, 2018 e 2019

(
(

(

e
(
(

(
(

(
(

e
(
(

(

3.590.005,00

13

(

(
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)

A BB Seguridade, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal se comprometem a resolver
toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado por meio da
Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 - Brasil , Bolsa, Balcão, conforme cláusula compromissária constante do

)

Estatuto Social da BB Seguridade, artigo 56.

)

)

)

)

Agradecimentos

)

Agradecemos a dedicação e o empenho de nossos funcionários e colaboradores, à rede de distribuição do Banco do
Brasil, corretores, demais parceiros, bem como a confiança dos acionistas, dos clientes e da sociedade.

)

)
)

Brasília, 2018

)

)

A Administração

)
)
.

)

)

)
)
)

)
)
)

)
.)

)

)
)

)
)
)

)

)
)

)

)
)

)
)
)
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RECEITAS OPERACIONAIS

------

---- -- --

Receitas de investimentos em participações
societárias

(09]

Receitas de comissões

[23]

-

-

(21]

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

RESULTADO BRUTO
'oUTRAS RECEITAS E DESPESAS

Exercício/2017

Exercicio/2016

---- 3.975.560

4.037.746

3.975.560

4.037.746

-

(148.639)

(191.493)

3.975.560

4.037.746

4.860.717

5.191 .319

(36.729)

(620:sõ.ii

Exerciclo/2017

Exerciclo/201 1

5.009.356

5.382.812

-- --- -

!

2.261 .074

2.618.514

2.748.282

2.764.298

.....J

(67.750)

(168.165)

Despesas com pessoal

[20]

(16.624)

(35.078)

(54.839)

(54.637)

Despesas adminis~

~ 1]
[11]

(13.349)

!20.096!

(32.538)

(41.790/

(12.941)

(346.938)

(345 .587)

365

266.150

(178.890/
..,____

3.938.831

3.969.996

4.692.552

4.570.415

---

96.768

43.856

276.647

254.002

152.903

116.307

343.399

326.963

(5~ 13~

.E,-~ 1)

- - (~.752)

(72.961)

4.035.599

4.013.852

4.969.199

4.824.417

v~~iversas

- ------

--

--- --- -

--

Despesas tributárias

Outras

(22]

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E
DESPESAS FINANCEIRAS

----

RESULTADO FINANCEIRO

--

Receitas financeiras

Despe
, :as fina~ ceiras

[19]
(19]

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DERENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL

-- - -

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

-

-

(11]

-[18]

LUCRO POR AÇÃO

-- -

Número de ações

N~ ;;;édi-;;""ponderado de aç;;;;'s (básico e
diluíd2 }

-

-

Lucro por ação (básico e diluído) (R$)

~(7.578)
822

---- -

--

13.646

(919.954)

4.013.852

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.996.599.103

1.996.668.624

1.996.599.103

2,03

2,01

2,03

-

---

(810.565)
_ _j

- 4.049.245

4.049.245

--

-·

-

4.013.852

-

2.000.000.000

-

1.996.668.624.

--

2,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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R$mil
Consolidado

t:ontrolador

Exarcicio/2016

Exarclclo/2017

4.049.245

4.013.852

4.049.245

9.570

32.460

9.570

32.460

15.660

59.244

15.660

59.244

Parte integrante do Avulso do OFS nº 64 de 2018.

Participação no resultado abrangente de
investimentos em controladas e controladas em
conjunto

--- -- -Ganhos/(perdas) sobre ativos financeiros disponíveis
~ ravenda

Outr~

sultados ab~

-

989

Variação na participação relativa
1

Exarclclo/2011

Exarclclo/201 '1
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

4.013.852

-

989

403

_ (181)

403

(181)

(7.482)

(26.603)

(7.482)

(26.603)

4.058.815

4.046.312

4.058.815

----

entes

Efeito fiscal

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO

-

-

-

4.046.312

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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'

Demonstraçõe s Contábeis Consol idadas
Exe rcício 2017
Seguridade

(_
BALANÇO PATRIMONIAL

(
(

-

(

:filí.}'

(

ATIVO CIRCULANTE

[07]

(

e
(

Ativos financeiros disponíveis para venda

[08]

i<\tívos financeiros mantidos até o vencimento

(08]

Dividendos/JCP a receber

[10]

i<\tivos por impostos correntes

(
(

Comissões a receber

[12]

Outros ativos

(13]

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

[08]

i<\tivos financeiros mantidos até o vencimento

(08]

e
(
(

Investimentos em participações societárias

(
Ativos por impostos diferidos

(

7 ~

~

. -- -

'•-D::ffe .

:-:i

-

R$mil
:·<=·f

-- -----;f·, ;=:~

•.. •::.~~-:-..:.•,1 .. =j.....;.... . .

r--

-

-

''"'r (~

~ 1 11 ;-iCíf:,-;1

2.832.935

1.991 .391

4.994.784

3.238.771

2.429.600

665.538

3,644.179

2.174.914

.e,

t''"t

•

':)1-;1:ll:i. ,

59
474.365
341.547

1.273.950

12.209

6.302

56.033

49.018

129.370

232.809

734.490

824.624

5.755

2.885

171

63

7.969.037

7.978.103

8.339.629

9.303.535

412.304

567

379.153
430.008

[09]

7.934.919

7.974.319

7.633.361

(25]

5.545

3.784

5.545

8.243.803
3.784

[11]

27.997

97.315

67.817

[13]

9

191.104

178.970

(

(

iTOTAL DO ATIVO

(

PASSIVO CIRCULANTE

(

Dividendos a pagar

[14]

Provisões trabalhistas, fiscais e cíveis

(15]

(

Passivos por impostos correntes

(

(

Comissões a apropriar

(16]

Outros passivos

[17]

10.801.972

9.969.494

13.334.413

12.542.306

1.903.502

1.680.429

3.277.734

3.105.110

1.890.775

1.670.810

1.890.775

1.670.810

3.169

901

9.558

8.718

18.794

14.052

558.200

614.318

771.596

776.254

38.369

29.676

1.158.209

1.148.131

(

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(

Passivos por imPQstos diferidos

[11 ]

273.333

273.977

Comissões a apropriar

[16]

884.876

874.154

(

e

1.903.502

1.680.429

4.435.943

4.253.241

5.646.768

5.646.768

5.646.768

5.646.768

Reserva de capital

1.276

1.004

1.276

1.004

Reserva de lucros

3.337.198

2.737.363

3.337.198

2.737.363
(12.864)

TOTAL DO PASSIVO

(

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(

Capital social

(

[18]

Outros resultados abrangentes acumulados

(

i<\ções em tesouraria

(

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(

(3.294)

(12 .864)

(3,294)

(83.478)

(83.206)

(83.478)

(83.206)

8.898.470

8.289.065

8.898.470

8.289.065

10.801.972

9.969.494

13.334.413

12.542.306

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(
(
(

e
(
(

---

17

(_
(
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Demonstrações Contábeis Consolidadas

~ BANCO DO BRASIL

Exercício 2017

Seguridade

)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
R$mil

)

Consolidado

Controlador
Exercícío/2017 Exercício/2016

Exercíclo/2017

)

Exercicio/2016

)
)

Fluxos de caixa provenientes das operações
__s_oc
_ ia_I ___________4
_ ._o_3 5
_._s9
_9___4
_ ._0_
13
_._8s
_2_ _ _ _4.969.199
_ _ _ __
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição

4.824.417

)

Ajustes ao lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

Resultado de participações em controladas e controladas em conjunto

- ~ - -(,_
3 _.9_75_.56
_ 0 ...
)_

(4.037.746)

Despesas com provisões cíveis e fiscais

(2.261.074)

(2.618.514

)

4.660

3.150

)

(686.120

Comissões de corretagem diferidas

(750.632)

(269.246)

Ganho na alienação de investimentos
Outros ajustes

14.728

26.690

(82.482)

65.078

Lucro ajustado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

74.767

2.796

1.674.937

1.699.600

(33.151)

254.817

Variações patrimoniais

Variação líquida em ativos financeiros a valor justo por meio do resultado

)

176.101

Perda por redução ao valor recuperável em investimentos

(567)

Variação líquida em ativos financeiros disponíveis para venda
Imposto de renda e contribuição social pagos

)
)

)

59

(7)

)

(796.864)

(474.934)

)

47.321

(54.084)

(4.747)

(18 .295)

782.318

702.662

Variação líquida em outros ativos e passivos

(2.039)

(10.089)

(3.549)

(30.539)

CAIXA GERADO/(UTILIZADO) PELAS OPERAÇÕES

67.414

(25.588)

1.671.071

2.097.515

4.984.309

4.011.449

2.597.087

2.167.452

91.663

162.359

(1 .761 )

(3.784)

(1.761)

(3.784)

)

Variação líquida em impostos correntes
Variação líquida em comissões a apropriar

)

Juros sobre capital próprio recebidos
Aquisição de ativos intangíveis

441.462

Alienação de investimentos

Juros sobre ativos financeiros mantidos até o vencimento
4.982.548

4.007.665

(3.375)
(44.357)

(430.008)

)

3.084.094

1.892.644

)

)

Fluxos de caixa provenientes das atividades de financiamento
Dividendos pagos
Aquisição de ações em tesouraria
Alienação de ações em tesouraria
CAIXA GERADO/(UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa

(3.285.628)

(3.342.078)

(3.285.628)

(3.342.078)

(737)

(34.562)

(737)

(34 .562)

465

317

465

317

(3.285.900)

(3.376.323)

(3.285.900)

(3.376.323)

1.764.062

605.754

1.469.265

613.836

2.174.914

1.561.078

665.538

59.784

Fim do exercício

2.429.600

665.538

3.644.179

2.174.914

Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa

1.764.062

605.754

1.469.265

613.836

Inicio do exercício

)
)

Aquisição de investimentos

CAIXA GERADO/(UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

)

)

Fluxos de caixa provenientes das atividades de investimento

Dividendos recebidos

)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

)

)
)
)

)
)

)
)

)

)

)
)

)
)
18
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Demonstrações Co ntábeis Co nso lida das

~ BANCO DO BRASIL

Exe rcício 2017

Seguridade

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$mil
Capital Social

Nota

~VENTO

Parte integrante do Avulso do OFS nº 64 de 2018.

'Saldos em 31.12.2015
ba~ ado em ações

Tra~ ações ~ m paga~

Programa de recompra de ações

-----

Dividendos prescritos
Lucro líqu~

-

~

506.893

1.520.680

[18.i]

-

292

-

-

f]

-

-

-

-

-

-

[18.b]

ostos -1° Semestre/20~

idendo~

- Dividendos propostos - 2° Semestre/2016

Reserva Estatutária

712

do período

Destinações - Reservas de lucros

Reserva Legal

5.646.768

~

-

Reservas de Lucros

Reserva de
Capital

[1~ d]
[18.d]

-

-

Ações em
Tesouraria

509.097

-

Total

(45.324)

7.580.768

1

(292)

-

-

-

132

(33.953)

-

-

Outros Resultados
Abrangentes
Acumulados

(48.961)

200.693

Lucros ou
prejuízos
acumulados

----

4.013.852

-

(1.635.518)

-

-

(33,953)

32.460

32.469

-

4.013.852

132

(709 .790)

(1.668 .676)

~

-

-

_ (1 635.5,!!I)
(1.668.676)

~

(12.864)

8.289.065

Saldos em 31.12.2016

5.646.768

1.004

707.586

2.029.777

(83.206)

Mutações do Período

-

292

200.693

509.097

(34.245)

32.460

708.297

Saldos em 31.12.2016

5.646.768

1.004

707.586

2.029.777

(83.206)

(12.864)

8.289.065

-

(272)
9.570

9.57<l

[18.i]

-

272

-

(18.f]

-

-

-

[18.d]

-

-

-

-

-

-

-

-

202.462

Saldos em 31.12.2017

5.646.768

1.276

Mutações do Período

-

272

Transações com pagamento baseado em ações

- --

Outros resultad~

b!,angentes

Dividendos prescritos
Lucro liquido_!o período

-

---

-

Destinações - Reservas de lucros

n

-

[18.b]

- Dividendos propostos - 1° Semestre/2017

[18.d]

- Dividendos propostos - 2º Semestre/2017

[18.d]

-· -- - - - -- - ----As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

- -- - -

-

-

----- ---397.373
-

-

910.048

2.427.150

(83.478)

202.462

397.373

(272)

-

----

--

---

55

4.049.245

--

-

55

-

4.Õ49'.245

(599 .835)
(1.559.320)
(1 .890.145)

-

-

(~

20)

(1.890.145)

(3.294)

8.898.470

9.570

609.405

19
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Demonstrações Contábeis Conso li dadas

fJ BANCO DO BRASIL

Exercício 2017

Seguridade

)
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
R$mil

Consolidado
Controlador
N o t a - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - -----l
Exercício/2016
Exercfclo/2017
Exercício/2016
Exercício/2017

)
)

)

J
)

Receitas
[23]

Receitas de comissões

Insumos Adquiridos de Terceiros
[21 ]

Despesas administrativas diversas

2.748.282

2.764.298

2.748.282

2.764.298

(412.173)

(12.527)

(19,731)

84.973

(13.349)

(20.096)

(32.538)

(41 .790)

(148 .639)

(191.493)

Custos dos serviços prestados

)
)

822

365

266.150

(178.890)

Valor Adicio nado Bruto

(12.527)

(19.731)

2.833.255

2.352.125

)

Valor Adicio nado Líquido Produzido pela Entidade

(12.527)

(19.731)

2.833.255

2.352.125

..)
)

4.128.463

4.154.053

2.604.473

2.945.4771

[22]

Outras receitas/despesas

Valor Adicionado Recebido em Transferência
Resultado de participações em controladas e controladas em
conjunto

[09]

3.975.560

4.037.746

2.261.074

2.618.514

Receitas Financeiras

[19]

152.903

116.307

343.399

326.963

4.115.936

4.134.322

5.437.728

5.297.602

Valor Adicionado Total a Distribuir

)

)

)

)
)

)

4.115.936

4.134.322

5.437.728

5.297.602

Pessoal

[20]

16.624

35.078

54.839

54.637

Impostos, taxas e contribuições

[11]

(6.068)

12.941

1.266.892

1.156.152

Reservas de Lucros

[18]

599.835

709.790

599.835

709.790

)

Despesas Financeiras

[19]

56.135

72.451

66.752

72.961

)

Remuneração de capital próprio

[18]

3.449.410

3.304.062

3.449.410

3.304.062

Distribuição do Valor Adicionado

-- --- ---As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-----

)

)

)
)

)
)
)

)
)

)
)

)
)
)
)

)
20

)
)
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Con sol idadas
Exercício 2017
Seguridade

(
1 - CONTEXTO OPERACIONAL

(

A 88 Seguridade Participações S.A. (denominada 88 Seguridade ou Grupo) foi constituída como uma subsidiária do
Banco do Brasil S.A. em 20 de dezembro de 2012 . Tem a finalidade de participar em sociedades seguradoras, de
capitalização, entidades abertas de previdência complementar, planos privados de assistência à saúde e
resseguradoras, bem como em outras sociedades cujo objeto social seja a corretagem e a viabilização de negócios
envolvendo empresas de seguros dos ramos elementares, de vida, saúde , capitalização, previdência e
administração de bens .

(
(
(
(

e

A BB Seguridade Participações S.A., inscrita sob o CNPJ 17.344.597/0001-94, é sediada no Setor de Autarquias
Norte, Quadra 05, Bloco B, 3° Andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, Brasil.

(

As operações do Grupo são conduzidas por intermédio das subsidiárias integrais 88 Corretora de Seguros e
Administradora de Bens S.A. (BB Corretora) e 88 Seguros Participações S.A. (88 Seguros), as quais estão sob
controle societário e administrativo comum.

(
(
(

2 -AQUISIÇÕES, VENDAS E REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS

(

a) Reorganização Societária - Incorporação da 88 Cor Participações S.A. pela 88 Corretora de
Seguros e Administradora de Bens S.A.

(

Em 27.12.2016, a 88 Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. incorporou a 88 Cor Participações S.A.
ao seu patrimônio nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação.

(
(

O acervo líquido incorporado foi avaliado ao valor contábil na data-base da operação, 27 .12.2016, no montante de
R$ 26.976 mil.

(

(

A incorporação justifica-se pela ausência da necessidade de manutenção da BB Cor verificado no processo de
revisão do modelo de negócios no segmento de distribuição de produtos de seguridade, bem como em razão da
ausência de perspectivas de que a empresa viesse a desenvolver atividades operacionais.

(

(

Como decorrência natural, a BB Corretora passou à condição de sucessora a título universal da BB Cor em todos os
seus bens, direitos e obrigações, assumindo integralmente seus acervos patrimoniais.

(

(
(

Considerando que a BB Seguridade é a única acionista da incorporada na data da incorporação, não houve relação
de troca de ações de acionistas não controladores da incorporada por ações da incorporadora, não ocorrendo,
portanto, qualquer alteração do capital social da 88 Seguridade.

(

b) Reorganização Societária - IRS-Brasil Resseguros S.A. ("IRB Brasil-RE" ou "Companhia")

(

Em 19.05.2017, a Assembleia Geral de Acionistas ("Assembleia Geral") do IRS-Brasil Re, no âmbito da Oferta Inicial
de Ações de sua emissão, ratificou a decisão da Assembleia Geral de 21 .08.2015 de aprovar: (i) o pedido de registro
de companhia aberta na categoria "A" perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), (ii) a solicitação à CVM
de autorização para realizar Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários e (iii) a adesão ao segmento
especial de listagem Novo Mercado da 83 - Brasil, Bolsa , Balcão ("B3").

(
(

(

(

A Oferta Pública de distribuição secundária foi registrada na CVM em 28.07.2017 e o início das negociações das
ações na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão - se deu em 31.07.2017.

(

Em 29.08.2017, a Oferta Pública de distribuição secundária de 73.554.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal de emissão do IRB Brasil-RE e de titularidade dos Acionistas Vendedores foi encerrada . Foram
alienadas 21 .505 .355 ações ordinárias de titularidade do FGEDUC, 16.206.387 ações ordinárias de titularidade do
BB Seguros, 16.206.387 ações ordinárias de titularidade do Bradesco Seguros, 11 .166.019 ações ordinárias de
titularidade do ltaú Seguros, 677.400 ações ordinárias de titularidade do ltaú Vida e 7.792.452 ações ordinárias de
titularidade do FIP Caixa Barcelona, considerando o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, ao preço de
R$ 27,24 por Ação, perfazendo o montante de R$ 2.003 .610 mil.

(

(
(

(

A alienação de 16.206.387 ações no âmbito da oferta pública produziu um ganho no valor de R$ 269 .246 mil, sem
considerar os efeitos tributários e os custos de distribuição.

(

(

Após a Oferta Pública, a 88 Seguros, subsidiária integral da 88 Seguridade, passou a deter 47 .520 .213 ações

{

ordinárias do IRB Brasil-RE, equivalente a 15,2% do capital social da Companhia .

( ~=(
(
(
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Seguridade

c) Aporte de Capital - Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. ("Brasildental")

)

A Brasildental foi constituída em 12.03 .2014, com capital social total de R$ 5 milhões , distribuído em 100 mil ações
ordinárias (ON) e 100 mil ações preferenciais (PN) , sendo a BB Seguros detentora de 49,99% das ações ONs e de
100% das ações PNs, representando 74,99% de participação do capital social total , e a Odontoprev detentora de
50 ,01 % das ações ONs , representando 25,01 % do capital social total.

)

)

)

Respeitando a proporção de suas participações acionárias, os acionistas BB Seguros e Odontoprev integralizaram
R$ 1 mil do capital social da Brasildental na data de constituição da companhia e o restante (R$ 4.999 mil) no dia
15.04 .2014 .

)

Em 30 .03 .2016, a Assembleia Geral de Acionistas da Brasildental aprovou o aumento de capital da companhia , no
valor de R$ 4.500 mil , mediante a emissão de 180 mil ações , todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$ 25 cada uma, fixado com base no artigo 170, parágrafo 1°, inciso li da Lei nº 6.404/76 , na mesma
proporção do número de ações de todas as espécies existentes, cabendo a cada acionista o exercício do direito de
preferência sobre as ações idênticas às que era possuidor.

)

A aprovação do aumento de capital resultou na aquisição pela BB Seguros de 44 .999 ações ON e 90.000 ações PN ,
no valor total de R$ 3.375 mil , e pela Odontoprev de 45 .001 ações ON , no valor total de R$ 1.125 mil. A participação
acionária da BB Seguros na Brasildental permanece inalterada em comparação à data de constituição da empresa .

)

)
)

)
)

)

)

d) Ciclic Corretora de Seguros S.A.

)

O Conselho de Administração da BB Seguridade Participações S.A. ("BB Seguridade" ou "Companhia"), aprovou em
29 de novembro de 2017 a assinatura, pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. ("BB
Corretora"), subsidiária integral da Companhia , de um Acordo de Investimentos ("Acordo") com a PFG do Brasil 2
Participações Ltda . ("PFG2"), participada da PFG do Brasil Ltda . ("PFG"), para atuação conjunta focada,
digital.
canal
no
privada
previdência
de
produtos
de
distribuição
na
inicialmente,
O Acordo que será assinado entre BB Corretora e PFG2 prevê:

,

a) a constituição de uma nova empresa , denominada Ciclic Corretora de Seguros S.A. ("Ciclic"), com capital social
inicial composto somente por ações ordinárias e totalmente integralizado pela PFG2 ;

)

b) a assinatura de Acordo de Acionistas , com vigência até 27 .10.2032, e o aumento de capital da Ciclic até o
montante de R$ 27 milhões , sendo R$ 6,8 milhões a serem aportados pela PFG 2 e R$ 20 ,2 milhões a serem
aportados pela BB Corretora , mediante emissão de novas ações ordinárias ("ON") e preferenciais ("PN "), após a
aprovação pelos órgãos reguladores , supervisores e fiscalizadores ;

)
')

)

)

)
)

c) que, após assinatura de Acordo de Acionistas e aporte de capital, a BB Corretora passará a deter 49,99% das
ações ON e 100,00% das ações PN da Ciclic, perfazendo uma participação de 74,99% do capital total da nova
sociedade .
Os termos da parceria estão sendo analisados pelo Banco Central do Brasil , Cade e Ministério da Fazenda . O
Acordo terá efeito suspensivo até que sejam em itidas as anuências dos referidos órgãos .

'\

)

)

3 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

)

a) Declaração de Conformidade
As demonstrações contábeis individuais foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das
Sociedades por Ações e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo lntemational Accounting Standards Board (IASB), e com as interpretações
emitidas pelo lntemational Financial Reporting lnterpretation Committee (IFRIC) e pelos respectivos órgãos
antecessores.
Estas demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração da BB
Seguridade em 16.02.2018 .

)

)

)
)
)

)
)

==.a. )
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b) Continuidade
A Administração avaliou que o Grupo possui recursos para dar continuidade aos negócios e operar normalmente. A
Administração desconhece qualquer incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade
de continuar operando .

(

(
(

c) Bases de Mensuração dos Ativos e dos Passivos

(
(

e
(

Estas demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas utilizando o custo histórico como base de
mensuração, exceto para os seguintes itens: (i) ativos e passivos financeiros designados ao valor justo por meio do
resultado; e (ii) ativos financeiros disponíveis para venda, os quais foram mensurados a valor justo.

d) Moeda Funcional e de Apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), a moeda funcional e de apresentação da BB
Seguridade. Exceto quando indicado de outra forma, as informações financeiras quantitativas são apresentadas em
milhares de Reais (R$ mil). A BB Seguridade não realizou operações em moeda estrangeira.

(
(

e
e
e
(

e) Base de Consolidação
As demonstrações contábeis do Grupo incluem a consolidação dos ativos e passivos da BB Seguridade e das suas
controladas, conforme descrito no quadro a seguir:

Empresa

(
BB Seguros Participações S.A.

(

_____
Holding

Brasil

100%

100%

._
B_
B _c_or_re_to_r_a _de_ Se
- 'g'-u_ro_s_e_A_d_m_in_is_tra
_d_o_ra_d_e_B_e_ns_ S._A_. _ _ _ _c_□_
rr_
et_
o_
ra_ _ _ _
B_
ra_si_l _ _ _ _ _ _ _ _ _1_00_%
_. _ _ _ _ _ 100%

(

e
(
(

Os saldos e transações intragrupo, assim como quaisquer receitas ou despesas não realizadas nas transações entre
as companhias do consolidado, são eliminados na preparação das demonstrações contábeis consolidadas. Os ganhos
não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o
investimento na proporção da participação da BB Seguridade na investida.

f) Alterações nas Políticas Contábeis

(

As políticas e os métodos contábeis utilizados na preparação destas demonstrações contábeis equivalem-se àqueles
aplicados às demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31.12.2016.

(

e

1

A BB Seguridade e suas empresas controladas consideram a natureza de suas transações como não cíclicas e não
sazonais, levando em consideração as atividades exercidas pelo Grupo. Consequentemente, não foram fornecidas
divulgações específicas nestas notas explicativas.

(
(

(

h) Principais Julgamentos e Estimativas Contábeis

(

e
e

A preparação das demonstrações contábeis em conformidade com os CPCs e as IFRS requer que a Administração
faça julgamentos e estimativas que afetam os valores reconhecidos de ativos, passivos, receitas e despesas. As
estimativas e pressupostos adotados são analisados em uma base contínua, sendo as revisões realizadas
reconhecidas no período em que a estimativa é reavaliada, com efeitos prospectivos. Ressalta-se que os resultados

(

realizados podem ser diferentes das estimativas.

(

Considerando que, em muitas situações, existem alternativas ao tratamento contábil , os resultados divulgados
poderiam ser distintos, caso um tratamento diferente fosse escolhido. A Administração considera que as escolhas
são apropriadas e que as demonstrações contábeis apresentam, de forma adequada, a posição financeira da
BB Seguridade e o resultado das suas operações, em todos os aspectos materialmente relevantes.

(
(
(
(

(
(
(

(

..

1

g) Sazonalidade das Operações

Os ativos e os passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas abrangem itens, principalmente, para
os quais é necessária uma avaliação a valor justo. As aplicações mais relevantes do exercício de julgamento e
utilização de estimativas ocorrem em: valor justo de instrumentos financeiros, redução ao valor recuperável de ativos
financeiros disponíveis para venda - ímparidade, redução ao valor recuperável de ativos não financeiros ímparidade, impostos sobre os lucros, reconhecimento e avaliação de impostos diferidos e provisões e passivos
contingentes .

---~=---

23

(

(

Página 28 de 96

Parte integrante do Avulso do OFS nº 64 de 2018.

(

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

780

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício 2017

~ BANCO DO BRASIL
Seguridade

i) Informações para Efeito de Comparabilidade

)

Com o objetivo tão somente de harmonização das Demonstrações do Resultado do Grupo BB Seguridade (BB
Seguridade, BB Seguros e BB Corretora), foram efetuadas alterações em sua estrutura com a finalidade de melhor
evidenciar as informações.

)

Assim , foram realizados as seguintes reclassificações, para efeito de comparabilidade, de forma a evidenciar melhor
a essência das operações, sem qualquer alteração de valores evidenciados anteriormente:

)

)

No exercício de 2016:

)

Controlador:

)

Do grupamento Despesas administrativas, R$ 398 mil para Despesas Financeiras; e

)

Do grupamento Outras receitas/(despesas) operacionais, R$ 65.292 mil para Receitas financeiras e R$ 72.053 mil
para Despesas financeiras .

)

Do grupamento Receitas de juros de instrumentos financeiros, R$ 51 .015 mil para Receitas Financeiras.

)

)

)

Consolidado :
Do grupamento Despesas administrativas, R$ 191.493 mil para Custos dos serviços prestados, R$ 441 mil para
Despesas financeira ; e

)
)

Do grupamento Outras receitas/(despesas) operacionais, R$ 15.866 mil para Despesas administrativas, R$ 24 .434
mil para Receitas financeiras e R$ 72.520 mil para Despesas financeiras.

)

Do grupamento Receitas de juros de instrumentos financeiros, R$ 302.529 mil para Receitas Financeiras.

)

Demonstração do Resultado

R$mil

Saldos
Reclassificados

Saldos
Divulgação R I slfl ~,._
Anterior ec 89 ca:w-s Reclassificados

(191.493)

Custos dos Serviços Processados
Receitas de juros de instrumentos financeiro

51 .015

51 .015

398

(20.494)

Despesas administrativas
Outras receitas/(despesas) operacionais

(6.396)

Receitas Financeiras

(20.096)

Despesas Financeiras

6.761

365

)

(302.529)

(217.858)

176.068

(41.790)

63.952

178.890

(242.842)

)

(191.493)

302.529

----------------------

)

)

Consolidado

Controlador

)

)

116.307

116.307

326.963

326.963

)

(72.451)

(72.451)

(72.961)

(72.961)

)
)

4- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

)

a) Reconhecimento de Receitas e Despesas

)

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência e são reportadas nas demonstrações
contábeis dos períodos a que se referem. Esse conceito geral é aplicado para as principais receitas geradas pelas
atividades da BB Seguridade e suas subsidiárias, a saber:

)

a.1) Receita de investimentos em participações societárias - As receitas oriundas da aplicação do método da
equivalência patrimonial para avaliação dos investimentos em participações societárias são reconhecidas na proporção
da participação acionária detida pela BB Seguridade nos resultados gerados pelas investidas.
a.2) Receita de comissões - As receitas de comissões são reconhecidas quando o seu valor, os seus custos
associados e o estágio de conclusão da transação puderem ser mensurados de forma confiável e quando for provável
que os benefícios econômicos associados à transação serão realizados .
a.3) Receitas e despesas de instrumentos financeiros - As receitas e as despesas de instrumentos financeiros
decorrentes dos ativos e passivos que rendem e pagam juros são reconhecidas no resultado do período de acordo com
o regime de competência, utilizando-se o método da taxa efetiva de juros.

)
)
)

)

)
)
)

)

)
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O método da taxa efetiva de juros é um método para o cálculo do custo amortizado de um ativo financeiro ou de um
passivo financeiro (ou de um grupo de ativos financeiros ou passivos financeiros) e para a alocação da receita ou da
despesa de juros ao longo do período correspondente.
A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta os pagamentos e recebimentos futuros em caixa durante toda a vida
esperada do ativo ou passivo financeiro. A taxa efetiva de juros é estabelecida quando do reconhecimento inicial do
ativo ou passivo financeiro, não sendo submetida a revisões posteriores . Ao efetuar o cálculo da taxa efetiva de juros, a
88 Seguridade estima os fluxos de caixa futuros considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro,
porém, desconsiderando qualquer estimativa futura de perdas.
O cálculo da taxa efetiva inclui todas as comissões, os custos de transação e os descontos ou prêmios que são parte
integrante da taxa efetiva de juros. Os custos da transação correspondem a custos incrementais diretamente atribuíveis
á aquisição, emissão ou alienação de um ativo ou passivo financeiro .
Em conformidade com o CPC 38 (IAS 39), a 88 Seguridade apropria receitas de encargos financeiros quando o
recebimento dos benefícios econômicos relacionados à transação for considerado provável.

(

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

(

Caixa e equivalentes de caixa abrangem as disponibilidades e os investimentos imediatamente conversíveis em caixa e
sujeitos a um risco insignificante de mudança no valor.

(
(

(

e
(

(
(
(

(
(

(

(

(
(
(
(
(

(
(

e
(
(
(

e) Instrumentos Financeiros
Os instrumentos financeiros são classificados de acordo com a natureza e sua intenção em relação ao instrumento.
Todos os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de negociação, isto é, a data em que o
Grupo se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A classificação dos ativos e dos passivos financeiros
é determinada na data do reconhecimento inicial.
Todos os instrumentos financeiros são mensurados inicialmente ao valor justo acrescido do custo da transação, exceto
nos casos em que os ativos e passivos financeiros são registrados ao valor justo por meio do resultado. As políticas
contábeis aplicadas a cada classe de instrumentos financeiros são apresentadas a seguir.
c.1) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado - Os instrumentos financeiros são classificados nesta
categoria caso sejam mantidos para negociação na data de originação ou aquisição, ou sejam assim designados pela
Administração durante o reconhecimento inicial.
Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se: (i) for adquirido principalmente para ser vendido
no curto prazo; ou (ii) por ocasião do reconhecimento inicial, fizer parte de uma carteira de instrumentos financeiros
identificados que sejam administrados em conjunto e para os quais há evidência de um padrão real recente de
obtenção de lucros no curto prazo.
O Grupo somente designa um instrumento financeiro ao valor justo por meio do resultado durante o reconhecimento
inicial quando os seguintes critérios são observados: (i) a designação elimina ou reduz significativamente o tratamento
inconsistente que ocorreria na mensuração dos ativos e passivos ou no reconhecimento dos ganhos e perdas
correspondentes em formas diferentes; ou (ii) os ativos e os passivos são parte de um grupo de ativos financeiros,
passivos financeiros ou ambos, os quais são gerenciados e com seus desempenhos avaliados com base no valor justo,
conforme uma estratégia documentada de gestão de risco ou de investimento.
Não é possível realizar transferências de ativos financeiros classificados nessa categoria para outras, à exceção de
ativos financeiros não derivativos mantidos para negociação, os quais podem ser reclassificados após o
reconhecimento inicial quando: (i) em raras circunstâncias, o instrumento financeiro não for mais mantido com o
propósito de venda no curto prazo; ou (ii) ele satisfizer a definição de um empréstimo e recebível, e se o Grupo tiver a
intenção e habilidade de manter o ativo financeiro por um prazo futuro ou até o seu vencimento .
Os instrumentos financeiros registrados nessa categoria são reconhecidos inicialmente ao valor justo e os seus
rendimentos Ouros e dividendos) são apropriados como receita de juros de instrumentos financeiros . Os custos de
transação, quando incorridos, são reconhecidos imediatamente na Demonstração do Resultado Consolidado .

(

Ganhos e perdas realizados e não realizados em função das variações de valor justo desses instrumentos são
incluídos em Outras receitas/(despesas) operacionais líquidos sobre ativos/passivos financeiros ao valor justo por meio

(

do resultado.

(===--~-~------------===========

(
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Os ativos financeiros registrados nessa categoria referem-se a fundos renda fixa de longo prazo e operações
compromissadas com títulos privados mantidos.
c.2) Ativos financeiros disponíveis para venda - São classificados como ativos financeiros disponíveis para venda
os títulos e valores mobiliários quando, no julgamento da Administração , puderem ser vendidos em resposta ou em
antecipação a mudanças nas condições de mercado ou não sejam classificados como (i) empréstimos e recebíveis,
(ii) investimentos mantidos até o vencimento, ou (iii) ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado .

Esses títulos e valores mobiliários são inicialmente contabilizados ao valor justo, incluindo os custos diretos e
incrementais de transação. A mensuração subsequente desses instrumentos também é registrada ao valor justo.

)

)
)
)
)

)

Os ganhos ou perdas não realizados (líquidos dos tributos incidentes) são registrados em componente separado do
patrimônio líquido (Outros resultados abrangentes acumulados) até a sua alienação. Os rendimentos Uuros e
dividendos) desses ativos são apropriados como receita de juros de instrumentos financeiros . Os ganhos e perdas
realizados na alienação de ativos financeiros disponíveis para venda são contabilizados como Outras
receitas/(despesas) operacionais, na data da alienação.

)

Ocorrendo reclassificação de ativos financeiros disponíveis para venda para a categoria negociação, os ganhos ou
perdas não realizados até a data da reclassificação, que se encontram registrados em Outros resultados abrangentes
acumulados, devem ser diferidos pelo prazo remanescente.

)

Os ativos financeiros disponíveis para a venda são avaliados para fins de determinação de seus valores recuperáveis
conforme discutido na seção "Redução ao valor recuperável de instrumentos financeiros - lmparidade". As perdas por
redução ao valor recuperável desses instrumentos financeiros são reconhecidas na Demonstração do Resultado
Consolidado, em Outras receitas/(despesas) operacionais, e baixadas dos valores registrados em Outros resultados
abrangentes acumulados .

)

c.3) Ativos financeiros mantidos até o vencimento - Os ativos financeiros para os quais o Grupo tem a firme
intenção e capacidade financeira comprovada para mantê-los até o vencimento são classificados como ativos
financeiros mantidos até o vencimento e são inicialmente contabilizados ao valor justo, incluindo os custos incrementais
de transação. Esses instrumentos financeiros são mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Os juros,
incluindo os ágios e deságios, são contabilizados em receita de juros de instrumentos financeiros, usando a taxa efetiva
de juros, menos a ímparidade (quando aplicável).

)

Em conformidade com o CPC 38 (IAS 39), não se classifica nenhum ativo financeiro como mantido até o vencimento se
tiver, durante o exercício social corrente ou durante os dois exercícios sociais precedentes, vendido ou reclassificado
mais do que uma quantia insignificante de investimentos mantidos até o vencimento, antes do seu vencimento, que não
seja por vendas ou reclassificações que: (i) estejam tão próximos do vencimento ou da data de compra do ativo
financeiro que as alterações na taxa de juros do mercado não teriam efeito significativo no valor justo do ativo
financeiro ; (ii) ocorram depois de o Grupo ter substancialmente recebido todo o capital original do ativo financeiro por
meio de pagamentos programados ou de pagamentos antecipados; ou (iii) sejam atribuíveis a um acontecimento
isolado que esteja fora do controle da entidade, não seja recorrente e não tenha podido ser razoavelmente previsto pela

)

entidade .
Sempre que as vendas ou reclassificações de mais de uma quantia insignificante de investimentos mantidos até o
vencimento não satisfizerem nenhuma das condições mencionadas anteriormente, qualquer investimento mantido até o
vencimento remanescente deve ser reclassificado como disponível para venda .

)
)
)

)

)
)
)

)
)

)

/

)
)

)
J

)
)
)

c.4) Determinação do valor justo - Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou seria pago
pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da
mensuração.

)

O valor justo de instrumentos financeiros negociados em mercados ativos na data-base do balanço é baseado no preço
de mercado cotado ou na cotação do preço de balcão (preço de venda para posições compradas ou preço de compra
para posições vendidas), sem nenhuma dedução de custo de transação .

)

Nas situações em que não existe um preço de mercado para um determinado instrumento financeiro, o seu valor justo
é estimado com base em métodos de avaliação comumente utilizados nos mercados financeiros , adequados às
características específicas do instrumento e que capturam os diversos riscos aos quais está exposto. Métodos de
valoração incluem: o método do fluxo de caixa descontado, comparação a instrumentos financeiros semelhantes para

)
)

)
)

)
)

)
26

)

)
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(

(

(
(
(

(
(
(

(
(

e

os quais existe um mercado com preços observáveis, modelo de precificação de opções, modelos de crédito e outros
modelos de valoração conhecidos.
Os referidos modelos são ajustados para capturar a variação dos preços de compra e venda, o custo de liquidação da
posição, para servir como contrapartida das variações de crédito e de liquidez, e, principalmente, para suprir as
limitações teóricas inerentes aos modelos.
Os modelos internos de precificação podem envolver algum nível de estimativa e julgamento da Administração cuja
intensidade dependerá, entre outros fatores, da complexidade do instrumento financeiro.
c.5) Passivos financeiros - Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma obrigação
contratual de que sua liquidação seja efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro,
independentemente de sua forma legal. Passivos financeiros incluem dívidas emitidas de curto e de longo prazo que
são inicialmente mensurados ao valor justo, que é o valor recebido líquido dos custos incorridos na transação e,
subsequentemente, ao custo amortizado.
Os passivos financeiros mantidos para negociação e aqueles designados pela Administração como ao valor justo por
meio do resultado são registrados no Balanço Patrimonial Consolidado ao valor justo.

(

Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo credor em termos substancialmente
diferentes, ou os termos do passivo existente são substancialmente modificados, a troca ou modificação é tratada como
uma baixa do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo, e a diferença no valor contábil é reconhecida no
resultado do período.

(

d) Baixa de Ativos Financeiros e de Passivos Financeiros

(

d.1) Ativos financeiros - Um ativo financeiro é baixado quando: (i) os direitos contratuais relativos aos respectivos
fluxos de caixa expirarem; (ii) o Grupo transferir para terceiros a maioria dos riscos e benefícios associados ao ativo; ou
(iii) quando o controle sobre o ativo é transferido, mesmo o Grupo tendo retido parte dos riscos e benefícios associados
à sua detenção.

(

(

e
(
(
(

(
(

(

(
(
(
(
(
(

(

Os direitos e obrigações retidos na transferência são reconhecidos separadamente como ativos e como passivos,
quando apropriado. Se o controle sobre o ativo é retido, o Grupo continua a reconhecê-lo na extensão do seu
envolvimento contínuo, que é determinado pela extensão em que ele permanece exposto a mudanças no valor do ativo
transferido.
d.2) Passivos financeiros - Um passivo financeiro é baixado quando a respectiva obrigação é eliminada, cancelada
ou prescrita. Se um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo credor em termos substancialmente
diferentes, ou os termos do passivo existente são substancialmente modificados, tal modificação é tratada como uma
baixa do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo, e a diferença entre os respectivos valores contábeis
é reconhecida no resultado .

e) Redução ao Valor Recuperável de Ativos Financeiros - lmparidade
Anualmente, é avaliado se há alguma evidência objetiva de redução ao valor recuperável de seus ativos financeiros.
Um ativo financeiro é considerado como apresentando problemas de recuperabilidade e as perdas por redução no valor
recuperável são incorridas se, cumulativamente: (i) houver evidência objetiva de redução do seu valor recuperável
como resultado de um ou mais eventos ocorridos depois do reconhecimento inicial do ativo; (ii) o evento de perda tiver
um impacto sobre o fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro; e (iii) uma estimativa razoável do valor puder ser
realizada . As perdas esperadas como resultado de eventos futuros, independentemente de sua probabilidade, não são
reconhecidas.

e

Em alguns casos, os dados observáveis necessários para estimar o valor de uma perda por redução no valor
recuperável sobre um ativo financeiro podem estar limitados ou deixar de ser totalmente relevantes para as
circunstâncias atuais. Nesses casos, a Administração da BB Seguridade usa seu julgamento para estimar o valor de
qualquer perda por redução no valor recuperável. O uso de estimativas razoáveis é parte essencial da preparação das

(

demonstrações contábeis e não prejudica sua confiabilidade.

(

Os ativos financeiros sujeitos a terem seus valores recuperáveis testados são apresentados a seguir:

(

(

(

e.1) Ativos financeiros disponíveis para venda - Para ativos financeiros disponíveis para venda, o Grupo avalia
anualmente se há evidência objetiva de que o valor do ativo está abaixo do seu valor recuperável.

(
27

(

(

e
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Seguridade

Para estabelecer se há evidência objetiva de ímparidade de um ativo financeiro, verifica-se a probabilidade de
recuperação do seu valor, considerando os seguintes fatores cumulativamente: (i) duração e grandeza da redução do
valor do ativo em relação ao seu valor contábil; (ii) comportamento histórico do valor do ativo e experiência de
recuperação do valor desses ativos; e (iii) probabilidade de não recebimento do principal e dos juros dos ativos, em
virtude de dificuldades relacionadas ao emissor, tais como pedido de falência ou concordata , deterioração da
classificação do risco de crédito e dificuldades financeiras, relacionadas ou não às condições de mercado do setor no

)

)
)

qual atua o emissor.

)

Quando um declínio no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda tiver sido reconhecido em Outros
resultados abrangentes e houver evidência objetiva de redução ao valor recuperável , a perda acumulada que tiver sido
reconhecida pela BB Seguridade será reclassificada do patrimônio líquido para o resultado do período como um ajuste
de reclassificação, mesmo se o ativo financeiro não tiver sido baixado.

)
)

)

O valor da perda acumulada reclassificada para o resultado do período será registrada em Outras receitas/(despesas)
operacionais e corresponde à diferença entre o valor contábil do ativo desvalorizado e o seu valor justo na data da
avaliação, menos qualquer perda por redução no valor recuperável anteriormente reconhecida no resultado.

)

As reversões de perdas por redução ao valor recuperável sobre ativos classificados como disponíveis para venda
somente são reconhecidas no patrimônio líquido quando se tratarem de investimentos em instrumentos de patrimônio.
No caso de investimentos em instrumentos de dívida, a reversão da perda por redução no valor recuperável será
reconhecida diretamente no resultado do período.

)

e.2) Ativos financeiros mantidos até o vencimento - Havendo evidência objetiva de redução no valor recuperável de
ativos financeiros mantidos até o vencimento, se reconhece uma perda, cujo valor corresponde à diferença entre o
valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados. Esses ativos são apresentados líquidos
de perdas por ímparidade. Se, num período subsequente, o montante da perda por ímparidade diminui e essa
diminuição pode ser objetivamente relacionada com um evento que ocorreu após o seu reconhecimento, ela é revertida
em contrapartida ao resultado do período.

)

f) Compensação de Ativos e de Passivos Financeiros

)

)
)

)
)

)
)
)

Ativos e passivos financeiros são apresentados ao valor líquido se, e apenas se, houver um direito legal de compensálos um com o outro e se houver uma intenção de liquidá-los dessa forma, ou de realizar um ativo e liquidar um passivo
simultaneamente . Em outras situações eles são apresentados separadamente.

)

g) Combinação de Negócios

)

A aquisição de uma subsidiária por meio de combinação de negócios é registrada na data de aquisição, isto é, na data
em que o controle é transferido para a BB Seguridade, aplicando o método de aquisição. De acordo com este método,
os ativos identificados (inclusive ativos intangíveis não reconhecidos previamente), passivos assumidos e passivos
contingentes são reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição. Eventuais diferenças positivas entre o custo de
aquisição e o valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos são reconhecidas como ágio (goodwi/1) . No caso de
apuração de diferença negativa (ganho por compra vantajosa), o valor identificado é reconhecido no resultado do
período em Outras receitas operacionais .
Os custos de transação que a BB Seguridade incorre em uma combinação de negócios, exceto os custos relacionados
à emissão de instrumentos de dívida ou patrimônio, são registrados no resultado do período quando incorridos.
Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu valor justo na data de aquisição.
Os resultados das subsidiárias adquiridas durante o período contábil são incluídos nas demonstrações contábeis desde
a data de aquisição até o fim do período. Por sua vez, os resultados das subsidiárias alienadas durante o período são
incluídos nas demonstrações contábeis desde o início do período até a data da alienação, ou até a data em que a
BB Seguridade deixou de exercer o controle.

)

)
)

)
)

)
)
)

)

)
)

)

h) Mudança de Participação Societária em Subsidiárias
As alterações na participação societária em uma subsidiária que não resultam em perda de controle são contabilizadas
como transações patrimoniais (ou seja, transações com proprietários em sua condição de proprietários).
Consequentemente, nenhum ágio é reconhecido como resultado de tais transações .
Nessas circunstâncias, os valores contábeis das participações controladoras e não controladoras serão ajustados para
refletir as mudanças em suas participações relativas na subsidiária . Qualquer diferença entre o valor pelo qual são

28

)
)

)
)

==""-')
)
)
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ajustadas as participações não controladoras e o valor justo da contrapartida paga ou recebida será reconhecida
diretamente no patrimônio líquido e atribuída aos proprietários da controladora .

(

e

i) Perda de Controle

(

Em conformidade com o CPC 36 {IFRS 10), caso ocorra a perda de controle de uma subsidiária, a BB Seguridade
deixa de reconhecer, na data em que o controle é perdido: (i) os ativos, inclusive o ágio, e os passivos da subsidiária
pelo seu valor contábil; e (ii) o valor contábil de quaisquer participações não controladoras na ex-subsidiária, inclusive
quaisquer componentes de outros resultados abrangentes atribuídos a ela.

(
(
(

1..

Além disso, a BB Seguridade reconhece na data da perda do controle: (i) o valor justo da contrapartida recebida, se
houver, proveniente da transação, evento ou circunstâncias que resultaram na perda de controle; (ii) a distribuição de
ações da subsidiária aos proprietários, caso a transação que resultou na perda do controle envolva uma distribuição de
ações; (iii) qualquer investimento retido na ex-subsidiária pelo seu valor justo; e (iv) qualquer diferença resultante como
um ganho ou perda no resultado atribuível à controladora .

(

j) Contribuições Não Monetárias a Entidades Coligadas e a Controladas em Conjunto

(

(
r

e

(

Em conformidade com o CPC 18 (IAS 28), quando a BB Seguridade contribui com ativos não-monetários em troca de
uma participação societária em uma entidade coligada ou controlada em conjunto, o ganho ou a perda na transação é
reconhecido na medida das participações de investidores não relacionados na coligada ou empreendimento em
conjunto. Nenhum ganho ou perda é reconhecido se a transação não tiver substância comercial.

(

k) Ágio e Outros Ativos Intangíveis

(

O ágio gerado na aquisição de investimentos em participações societárias é contabilizado considerando a avaliação ao
valor justo dos ativos identificáveis e dos passivos assumidos da adquirida na data-base da aquisição e, em
conformidade com as normas aplicáveis, não é amortizado. No entanto, ele é testado, no mínimo anualmente, para fins
de redução ao valor recuperável. Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado ao custo menos qualquer perda
por redução ao valor recuperável acumulada.

e

(
(

e

Os ativos intangíveis são reconhecidos separadamente do ágio quando são separáveis ou surgem de direitos
contratuais ou outros direitos legais, o seu valor justo pode ser mensurado de forma confiável e é provável que os
benefícios econômicos futuros esperados sejam transferidos para a BB Seguridade. O custo dos ativos intangíveis
adquiridos em uma combinação de negócios é o seu valor justo na data de aquisição. Os ativos intangíveis adquiridos
independentemente são inicialmente mensurados ao custo.

(
(
(

A vida útil dos ativos intangíveis é considerada definida ou indefinida. Ativos intangíveis de vida útil definida são
amortizados ao longo de sua vida econômica. São registrados inicialmente ao custo, deduzido da amortização
acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável. Ativos intangíveis de vida útil indefinida são registrados ao
custo menos qualquer perda por redução ao valor recuperável.

(

(

Os custos incorridos relacionados com a aquisição, produção e desenvolvimento de softwares são capitalizados e
registrados como ativos intangíveis. Gastos realizados na fase de pesquisa são registrados em despesa.

(
(

Os ativos intangíveis de vida útil definida são amortizados numa base linear ao longo da vida útil estimada. O período e
método de amortização de um ativo intangível com vida útil definida são revisados no mínimo anualmente. Alterações
na vida útil esperada ou proporção de uso esperado dos benefícios futuros incorporados ao ativo são reconhecidas via
alteração do período ou método de amortização, quando apropriado, e tratados como alterações em estimativas
contábeis.

e
(
(

A despesa de amortização de ativos intangíveis com vida útil definida é reconhecida no resultado do período, em
Amortização de ativos intangíveis. As perdas por redução ao valor recuperável são registradas como despesas de
ajuste ao valor recuperável (Outras despesas) na Demonstração do Resultado Consolidado.

(
(

(

1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros - lmparidade

(

(

Anualmente, avalia-se, com base em fontes internas e externas de informação, se há alguma indicação de que um
ativo não financeiro possa estar com problemas de recuperabilidade. Se houver essa indicação, o valor recuperável do
ativo é estimado. O valor recuperável do ativo é o maior entre o seu valor justo menos os custos para vendê-lo ou o seu

(

valor em uso.

(

e__....

(

29

e

e
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Seguridade

Independentemente de haver qualquer indicação de redução no valor recuperável, é efetuado, anualmente, o teste de
ímparidade de um ativo intangível de vida útil indefinida, incluindo o ágio adquirido em uma combinação de negócios,
ou de um ativo intangível ainda não disponível para o uso. Esse teste pode ser realizado em qualquer época durante
um período anual, desde que seja realizado na mesma época a cada ano.
Na hipótese de o valor recuperável do ativo ser menor que o seu valor contábil , o valor contábil do ativo é reduzido ao
seu valor recuperável por meio do registro de uma perda por ímparidade, cuja contrapartida é reconhecida no resultado
do período em que ocorrer, em Outras (despesas)/receitas operacionais.

)

)

)
)
)

Avalia-se ainda, anualmente, se há qualquer indicação de que uma perda por redução ao valor recuperável
reconhecida em períodos anteriores para um ativo, exceto o ágio por expectativa de rentabilidade futura, pode não mais
existir ou pode ter diminuído. Se houver essa indicação, o valor recuperável desse ativo é estimado. A reversão de uma
perda por redução ao valor recuperável de um ativo será reconhecida imediatamente no resultado do período, como

)

retificadora do saldo de Outras (despesas)/receitas operacionais .

)

m) Investimentos em Participações Societárias

)

De acordo com o método da equivalência patrimonial, o investimento é mensurado inicialmente ao custo e
posteriormente ajustado pelo reconhecimento da parte do investidor nas alterações dos ativos líquidos da investida.
Além disso, deve constar no resultado do período do investidor a parcela que lhe couber nos resultados gerados pela

)

)
)

investida.

)

n) Provisões, Passivos Contingentes e Obrigações Legais

)

Em conformidade com o CPC 25 (IAS 37), são constituídas provisões quando as condições mostram que: (i) a BB
Seguridade possui uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de eventos passados; (ii) é mais
provável do que não que um desembolso de recurso que incorporam benefícios econômicos será exigido para liquidar
a obrigação; e (iii) o valor da obrigação é apurado com base em estimativas confiáveis. As provisões decorrentes da
aplicação do CPC 25 (IAS 37) são constituídas com base na melhor estimativa de perdas prováveis.
Há o monitoramento de forma contínua dos processos judiciais em curso para avaliar, entre outras coisas : (i) sua
natureza e complexidade; (ii) o andamento dos processos; (iii) a opinião dos advogados da BB Seguridade; e (iv) a
experiência da BB Seguridade com processos similares . Ao determinar se uma perda é provável, são considerados: (i)
a probabilidade de perda decorrente de reclamações que ocorreram antes ou na data do balanço, mas que foram
identificadas após aquela data, porém antes de sua divulgação; e (ii) a necessidade de divulgar as reclamações ou
eventos que ocorrem após a data do balanço, porém antes de sua publicação.
As obrigações tributárias objeto de discussão judicial sobre a constitucionalidade de leis que as tiverem instituído, até a
efetiva extinção dos créditos tributários correspondentes são reconhecidas no passivo. Nessas situações, considera-se
que existe, de fato , uma obrigação legal a pagar à União. Assim, a obrigação legal deve estar registrada , inclusive os
juros e outros encargos, se aplicável. A contabilização dessas obrigações legais pode ensejar em registros
concomitantes de depósitos judiciais.

)
)

)

)

)

)

)
)
)

o) Impostos Sobre os Lucros
o.1) Impostos correntes - a despesa com impostos correntes é o montante do imposto de renda e da contribuição
social a pagar ou a recuperar com relação ao resultado tributável.

Os ativos por impostos correntes são os valores de imposto de renda e de contribuição social a serem recuperados nos
próximos 12 meses e os ativos por impostos diferidos são os valores a serem recuperados em exercícios futuros,
incluindo os decorrentes de prejuízos fiscais ou créditos fiscais não aproveitados .
Os tributos correntes relativos a períodos correntes e anteriores devem, na medida em que não estejam pagos, serem
reconhecidos como passivos . Se o valor já pago relacionado aos períodos atual e anteriores exceder o valor devido
para aqueles períodos, o excesso deve ser reconhecido como ativo .
Os ativos e passivos tributários correntes do último período e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável
esperado ou pago para o órgão tributário. As taxas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são
aqueles que estão em vigor na data do balanço.
o.2) Impostos diferidos - são valores de ativos e passivos fiscais a serem recuperados e pagos em períodos futuros,
respectivamente. Os passivos fiscais diferidos decorrem de diferenças temporárias tributáveis e os ativos fiscais
diferidos de diferenças temporárias dedutíveis e da compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados.
30

)

)
)
)
)

)

)
)

)
)
)

)
)

)
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(

(

(
(

(
(

e
(
(
(

(

e
(

(

(
(

(
(

l
(

(
(
(

(

(
(

O ativo fiscal diferido decorrente de prejuízo fiscal de imposto de renda, base negativa de contribuição social sobre o
lucro líquido e aquele decorrente de diferenças temporárias é reconhecido na medida em que seja provável a existência
de lucro tributável contra o qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada.
O valor contábil de um imposto diferido ativo será revisado no final de cada período. Uma entidade reduzirá o valor
contábil de um imposto diferido ativo na medida em que não seja mais provável que ela irá obter lucro tributável
suficiente para permitir que o benefício de parte ou totalidade desse imposto diferido ativo seja utilizado. Qualquer
redução será revertida na medida em que se tornar provável que a entidade irá obter lucro tributável suficiente.
Os ativos e os passivos tributários diferidos são mensurados às taxas de imposto que são esperados serem aplicáveis
no ano em que o ativo é realizado ou o passivo é liquidado, baseado nas taxas de imposto (ou na lei tributária) que
foram promulgadas na data do balanço.

o.3) Diferenças temporárias - são as diferenças que impactam ou podem impactar a apuração do imposto de renda e
da contribuição social decorrentes de diferenças temporárias entre a base fiscal de um ativo ou passivo e seu valor
contábil no balanço patrimonial.
As diferenças temporárias podem ser tributáveis ou dedutíveis. Diferenças temporárias tributáveis são diferenças
temporárias que resultarão em valores tributáveis para determinar o lucro tributável (prejuízo fiscal) de períodos futuros
quando o valor contábil de um ativo ou passivo for recuperado ou liquidado. Diferenças temporárias dedutíveis são
diferenças temporárias que resultarão em valores dedutíveis para determinar o lucro tributável (prejuízo fiscal) de
períodos futuros quando o valor contábil do ativo ou passivo for recuperado ou liquidado.
A base fiscal de um ativo é o valor que será dedutível para fins fiscais contra quaisquer benefícios econômicos
tributáveis que fluirão para a entidade quando ela recuperar o valor contábil desse ativo. Caso aqueles benefícios
econômicos não sejam tributáveis, a base fiscal do ativo será igual ao seu valor contábil.
A base fiscal de um passivo é o seu valor contábil, menos qualquer valor que será dedutível para fins fiscais
relacionado àquele passivo em períodos futuros . No caso da receita que é recebida antecipadamente, a base fiscal do
passivo resultante é o seu valor contábil, menos qualquer valor da receita que não será tributável em períodos futuros.

o.4) Compensação de impostos sobre os lucros - Os ativos por impostos correntes e passivos por impostos
correntes são compensados se, e somente se, a entidade: (i) tiver o direito legalmente executável para compensar os
valores reconhecidos; e (ii) pretender liquidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.
Os ativos por impostos diferidos e passivos por impostos diferidos são compensados se, e somente se: (i) a empresa
tiver um direito legalmente executável de compensar os ativos fiscais correntes contra passivos fiscais correntes; e (ii)
os ativos fiscais diferidos e os passivos fiscais diferidos estiverem relacionados com tributos sobre o lucro lançados pela
mesma autoridade tributária: (a) na mesma entidade tributável; ou (b) nas entidades tributáveis diferentes que
pretendem liquidar passivos e os ativos fiscais correntes em bases líquidas, ou realizar os ativos e liquidar os passivos
simultaneamente, em cada período futuro no qual se espera que valores significativos dos ativos ou passivos fiscais
diferidos sejam liquidados ou recuperados.

p) Divulgação por Segmentos

(

O CPC 22 (IFRS 8) requer a divulgação de informações financeiras de segmentos operacionais da entidade tendo
como base as divulgações internas que são utilizadas pela Administração para alocar recursos e para avaliar a sua
performance financeira e econômica . As informações dos segmentos e subsegmentos do Grupo BB Seguridade estão

(

descritos na nota 6.

e

q) Custos de Comercialização Diferidos

(
(
(

(
(

(

Compreendem as comissões relativas ao custo de aqu1s1çao de apólices de seguros , sendo a apropriação ao
resultado realizada de acordo com o período decorrido de vigência do risco coberto . Os custos diretos e indiretos
incorridos durante o período financeiro, decorrentes da subscrição ou renovação de contratos de seguro e contrato
de exploração de canal affinity são diferidos na medida em que esses custos sejam recuperáveis a partir de prêmios
futuros . A partir de 2015 os custos de aquisição diferidos referente a canal affinity foram reclassificados para
intangível. Todos os demais custos de aquisição são reconhecidos como despesa, quando incorridos. Os custos de
aquisição diferidos são baixados quando da venda ou liquidação dos respectivos contratos .

r) Passivos por Contratos de Seguros

(~=~=----~----~~-~-=============

e
(
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O Grupo emite contratos que contêm riscos de seguros, riscos financeiros ou uma combinação de ambos. Contratos
sob os quais se aceita um risco de seguro significativo do segurado, comprometendo-se a compensá-lo na ocorrência
de evento futuro incerto, específico e adverso ao segurado, são caracterizados como contratos de seguro, em
conformidade com o CPC 11 (IFRS 4).

)

Os contratos de ressegures também são tratados sob a ótica do CPC 11 (IFRS 4) por representarem transferência de
risco significativo.

)

r.1) Provisões matemáticas de benefícios a conceder (PMBaC) e de benefícios concedidos (PMBC) correspondem, respectivamente, aos participantes cuja percepção dos benefícios ainda não foi iniciada e àqueles já em
gozo de benefícios. Para os planos de previdência e seguros das modalidades PGBL e VGBL, a provisão matemática
de benefícios a conceder representa o montante dos prêmios e contribuições aportados pelos participantes, líquido da
taxa de carregamento e gestão, acrescido dos rendimentos financeiros auferidos na aplicação dos recursos e
deduzidos dos eventuais saques e portabilidades realizados.

)

)

)
)

)
)
)

r.2) Provisão de prêmios não ganhos - constituída pelo prêmio do seguro correspondente ao período de risco
ainda não decorrido. O cálculo é individual por apólice ou endosso dos contratos vigentes, na data base de
constituição, pelo método pro rata-die , tomando-se por base as datas de início e fim de vigência do risco segurado.
O fato gerador da constituição dessa provisão é a emissão da apólice ou endosso.

)

r.3) Provisão de sinistros a liquidar (PSL) - é constituída pelo total dos sinistros e benefícios já avisados e ainda não
regularizados até a data do balanço.

)

r.4) Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados - IBNR - constituída em função do montante esperado de
sinistros ocorridos em riscos assumidos na carteira e não avisados .
r.5) Provisão para resgates e outros valores a regularizar (PVR) - abrange os valores referentes aos resgates a
regularizar, às devoluções de contribuições ou prêmios e às portabilidades solicitadas, que por qualquer motivo ainda
não foram efetuadas .
r.6) Provisão de prêmios não ganhos dos riscos vigentes mas não emitidos (PPNG-RVNE) - representa o ajuste
da PPNG dada a existência de riscos vigentes mas não operacionalmente emitidos. É calculada com base em
experiência histórica e metodologia prevista em nota técnica atuarial, envolvendo a construção de triângulos que
consideram o intervalo entre a data de início de vigência do risco e a data de emissão das apólices e endosses.
r.7) Outras provisões - abrangem, principalmente, as provisões de despesas relacionadas, de excedente
financeiro, de excedente técnico e de benefícios a regularizar e foram constituídos de acordo com as determinações
da Circular SUSEP nº 517/2015 .
r.8) Teste de adequação de passivos - semestralmente é efetuado o teste de adequação dos passivos para todos
os contratos que atendam á definição de um contrato de seguro e que estejam vigentes na data da execução . Este
teste é elaborado considerando o valor contábil líquido dos passivos de contratos de seguros, deduzidos dos custos
de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis relacionados .

Caso a análise demonstre que o valor contábil dos passivos de seguros é inferior aos fluxos de caixa futuros
esperados dos contratos, deve-se registrar a insuficiência como uma despesa no resultado do exercício e constituir
a provisão complementar de cobertura (PCC) na data de reporte (Circular SUSEP 517/15) .

)

)

)
)
)

)
)
)

)
)
)
)

)
)

)

)
)

)

s) Capitalização
s.1) Provisão matemática para capitalização: é calculada sobre o valor nominal dos títulos, atualizada
monetariamente de acordo com o indexador e a taxa de juros definida no plano.

)

s.2) Provisão para resgates: são constituídas pelos valores dos títulos com prazos de capitalização finalizados e
rescindidos, atualizados monetariamente no período entre a data do direito do resgate e a efetiva liquidação.

)

s.3) Provisão para sorteio a realizar e sorteios a pagar: são constituídas para fazer face aos prêmios provenientes
dos sorteios futuros (a realizar) e também aos prêmios provenientes dos sorteios em que os clientes já foram
contemplados (a pagar) .

)

)

)

)
)
32

)

)
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(

t) Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos

(

As companhias brasileiras podem atribuir uma despesa nominal de juros, dedutível para fins fiscais, sobre o seu capital
próprio. O valor dos juros sobre o capital próprio é considerado como um dividendo e, quando aplicável, apresentado
nessas demonstrações contábeis consolidadas como uma redução direta no patrimônio líquido.

(

(
(

De acordo com a política atual de dividendos, a BB Seguridade distribui aos acionistas como dividendo obrigatório
parcela correspondente a, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado com as deduções e acréscimos previstos no art.
202 da Lei 6.404/76 , que são reconhecidos como um passivo e deduzidos do patrimônio líquido quando da destinação
do resultado do período .

(

u) Lucro por Ação

(

(

(

A divulgação do lucro por ação é efetuada de acordo com os critérios definidos no CPC 41 - Resultado por Ação,
aprovado pela Deliberação CVM n. 0 636/2010 . O lucro básico e diluído por ação da BB Seguridade foi calculado
dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas pelo número médio ponderado de ações ordinárias totais,
excluídas as ações em tesouraria (Nota 18.c). A BB Seguridade não tem opção, bônus de subscrição ou seus
equivalentes que dão ao seu titular direito de adquirir ações. Assim, o lucro básico e diluído por ação são iguais .

(

v) Melhorias às IFRS e Pronunciamentos Recentemente Emitidos

(

Melhorias às IFRS são emendas emitidas pelo IASB - lnternational Accounting Standards Board e compreendem
alterações nas regras de reconhecimento, mensuração e evidenciação relacionadas a diversas IFRS. Apresentamos
um resumo de algumas emendas, bem como das interpretações e pronunciamentos recentemente emitidos pelo IASB
e CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que entrarão em vigor após este período:

(
(

(
(

IFRS 9 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (CPC 48 - Instrumentos Financeiros) - A
IFRS 9 é a primeira norma emitida como parte de um projeto maior para substituir a IAS 39, pois muitos usuários de
demonstrações contábeis e outras partes interessadas consideravam que os requisitos constantes na IAS 39 eram de
difícil compreensão, aplicação e interpretação. Após as três fases para conclusão da norma: (i) classificação e
mensuração de ativos e passivos financeiros ; (ii) metodologia de redução ao valor recuperável ; e (iii) contabilização de
cobertura , chegou-se nas principais alterações:

(

(
t
(

i) Nova abordagem para classificação de ativos e passivos financeiros em três categorias (custo amortizado, valor
justo por meio de outros resultados abrangentes e valor justo por meio do resultado) dependendo das
características de fluxo de caixa e modelo de negócios;

(
(

ii) Novo modelo de ímparidade que substitui o modelo de perdas incorridas para perdas esperadas de crédito;

(
iii) Flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.

(

Em novembro de 2016, o CPC recepcionou o IFRS 9 através do CPC 48 - Instrumentos Financeiros com adoção
inicial para exercícios iniciados a partir de 1° de janeiro de 2018, com aplicação antecipada permitida .

(
(

Os principais instrumentos financeiros do Grupo BB Seguridade são títulos e valores mobiliários custodiados
principalmente no Banco do Brasil (fundos de investimentos de curto e longo prazo, letras financeiras e operações

(

compromissadas).

(

Após avaliação da nova norma e dos atuais ativos financeiros do Grupo BB Seguridade, não são esperados

(

impactos relevantes com a adoção da nova norma.

(

No que se refere às novas categorias de classificação , ocorrerá apenas adequação das categorias em que as
operações compromissadas, fundos de investimento de curto e longo prazo e fundos de investimentos em
participações serão classificados como valor justo por meio do resultado, já as letras financeiras serão classificadas

(
(

como custo amortizado.

(

Em consonância com a Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 12/2017 e tendo em vista que o CPC 48 permitiu
a isenção temporária para adoção por parte das sociedades seguradoras até 1° de janeiro de 2021 , não haverá
necessidade de ajustes para uniformizar práticas contábeis no tocante às empresas participadas, à exceção da
Brasilcap que ainda está em análise , porém é esperado que não tenha impactos relevantes .

(
(

(

IFRS 15 - Receita de Contrato com Cliente (CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente) - Em maio de 2014, o

(

IASB

publicou uma nova norma que especifica como e quando as demonstrações em IFRS devem reconhecer as

( --===(

33
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(
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receitas, assim como solicita que as entidades forneçam dados mais relevantes aos usuários das informações
contábeis .
Em novembro de 2016 , o CPC recepcionou o IFRS 15 através do CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente .
A IFRS 15 / CPC 47 é efetiva para exercícios iniciados a partir de 1° de janeiro de 2018, com aplicação antecipada
permitida.
A nova norma traz o conceito de um modelo de cinco etapas para determinar quando reconhecer a receita: i)
identificação do contrato; ii) identificação das obrigações de desempenho; iii) determinação do preço da transação;
iv) alocação do preço da transação e v) reconhecimento da receita .
As receitas do grupo BB Seguridade advêm principalmente das receitas de investimentos em participações
societárias, receitas financeiras e receitas de comissões . O IFRS 15 / CPC 4 7 atinge apenas as receitas de
comissões, uma vez que as receitas de investimentos (IAS 28 / CPC 18) e financeiras (IFRS 9 / CPC 48) estão
amparadas por outras normas.
No que tange as receitas de comissões, há basicamente dois tipos de contratos (ou de obrigações de desempenho);
i) produtos anuais, em que a obrigação de desempenho ocorre durante a vigência do contrato em que a receita é
diferida no prazo do contrato; e ii) produtos mensais em que a obrigação de desempenho e reconhecimento da
receita ocorrem mensalmente.
Após avaliação da norma e dos contratos , foi verificado que não há impactos relevantes para o reconhecimento da
receita de contratos com clientes, bem como sua mensuração, apresentação e divulgação nas demonstrações
financeiras , uma vez que a Companhia já adotava a prática de reconhecer as receitas de comissões de acordo com
as características das carteiras de contratos e com as respectivas obrigações de desempenho.

)

)

)
)
)

)

)
)
)
)

)
)
)
)

Considerando que a nova norma de receita não se aplica ás sociedades seguradoras, não será necessário realizar
ajustes para uniformizar a prática contábil das participações societárias do Grupo BB Seguridade, à exceção da
Brasilcap que ainda está em análise , porém é esperado que não tenha impactos relevantes .

)

IFRS 17 - Contratos de Seguros - Em maio 2017, o IASB emitiu nova norma voltada para o mercado de seguros
com o objetivo de padronizar mundialmente a contabilização dos contratos de seguros.

j

A IFRS 17 substitui a IFRS 4, que foi trazida como um padrão intermediário em 2004 . A IFRS 4 forneceu a dispensa
das empresas para continuar contabilizando contratos de seguro usando padrões contábeis nacionais, resultando
em abordagens diferentes. A nova norma exige que todos os contratos de seguro sejam contabilizados de forma
consistente , beneficiando tanto os investidores como as companhias de seguros .
A IFRS passa a vigorar em 1ºde janeiro de 2021, com aplicação antecipada permitida.

)

)

)
)

)

Até a presente data o CPC não emitiu norma equivalente.

)

Os possíveis impactos decorrentes de sua adoção nas empresas do grupo serão avaliados e concluídos até a data
de entrada em vigor da norma.
Emendas à IFRS 10 - Demonstrações Financeiras Consolidadas e IAS 28 - Investimentos em Coligadas e
Empreendimentos em Conjunto - Em setembro de 2014, o IASB emitiu emendas à IFRS 10 e à IAS 28 que abordam
as inconsistências geradas pelas duas normas quanto a contabilização de transações entre investidores e suas
coligadas e joint ventures.

)

l
)
)
)

A data para adoção destas emendas à IFRS 1O e à IAS 28 foi adiada, ainda sem uma data definida pelo IASB.
Emenda à IFRS 2 - Pagamento Baseado em Ações - Em abril de 2016, o IASB emitiu emenda à IFRS 2 que
esclarece a base de mensuração para pagamentos baseado em ações liquidados em caixa e a contabilização na
alteração de prêmio liquidado em caixa para instrumentos patrimoniais.

Esta emenda é efetiva para exercícios iniciados a partir de 1° de janeiro de 2018, com aplicação antecipada permitida .
Após avaliação constatou-se que não há impactos para o Grupo BB Seguridade.

)

)
)

)

)
)

34
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(

5 - GERENCIAMENTO DE RISCOS

(

A Política de Gestão de Riscos da 88 Seguridade, aprovada pelo Conselho de Administração e divulgada ao
mercado por meio do website de relações com investidores, define como relevantes os riscos que, dada a posição
atual da Companhia, são capazes de ameaçar o seu modelo de negócios, performance futura, solvência ou liquidez,
independentemente de serem originados na Companhia, suas controladas ou coligadas.

(
(

O gerenciamento dos riscos corporativos na 88 Seguridade, suas controladas e coligadas abrange as sete
categorias de risco declaradas como relevantes pela Companhia: crédito, mercado, liquidez, operacional, reputação ,
estratégia e subscrição, sendo que a exposição a esse último se origina, exclusivamente, das operações de
seguros, resseguras, previdência complementar aberta, capitalização e planos de assistência odontológica
conduzidas nas sociedades coligadas.

(
(

(
(

A BB Seguridade possui área técnica de gestão de riscos e controles segregada das áreas de negócio e da
Auditoria Interna, responsável por fornecer fundamentos e suporte à execução do processo de gestão de riscos na
Companhia e em suas controladas, assim como para a realização da governança de riscos nas demais sociedades
em que detém participações.

(
(

(

Gestão de riscos na BB Seguridade e em suas controladas

(

O gerenciamento de riscos da BB Seguridade , conforme definido em sua Política de Gestão de Riscos, segue um
modelo estruturado em três linhas de defesa: na primeira linha, os gestores dos processos (proprietários dos riscos)
são responsáveis por implementar ações preventivas e corretivas que mitigam as fragilidades identificadas nos
processos e deficiências em controles; na segunda linha, a Superintendência de Riscos e Controles auxilia e
monitora o proprietário do risco no gerenciamento dos processos e controles de forma a adequá-los ao apetite a
riscos da Companhia; e na terceira linha, a Auditoria Interna atua com independência, fornecendo aos órgãos de
governança avaliações sobre a eficácia do gerenciamento de riscos e dos controles.

(

(

e
(

(

A Diretoria Colegiada conta com dois comitês técnicos não estatutários , o Comitê de Risco de Reputação e o Comitê
de Finanças e Investimentos, para assessoramento em questões relativas à gestão e ao controle, respectivamente,
do risco de reputação e dos riscos de investimentos em ativos financeiros da Companhia e de suas controladas .

(
(

Compõe ainda a estrutura de governança da BB Seguridade o Comitê de Auditoria, órgão estatutário de
assessoramento ao Conselho de Administração, a quem compete avaliar e monitorar as exposições a riscos da
Companhia. Informações relacionadas à gestão de riscos são reportadas periodicamente à Diretoria Colegiada e ao
Conselho de Administração e também levadas ao conhecimento do Conselho Fiscal.

(

(

Os mecanismos para a gestão de riscos na Companhia contemplam , entre outros aspectos : segregação de funções;
avaliações de eficácia de controles internos e conformidade; decisões colegiadas; Política de Segurança da
Informação, Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à
Corrupção, Código de Ética e Conduta e um Programa de Integridade em alinhamento a Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupção) e ao Decreto 8.420/2015 , documentos divulgados internamente e também ao mercado por meio do
website de relações com investidores, além de normatizações internas de gestão de riscos e controles .

(

(

(

e
(

Riscos associados aos investimentos em ativos financeiros

(

A Companhia possui Política de Investimentos Financeiros, aprovada pelo Conselho de Administração e aplicável às
suas controladas, onde estão estabelecidos os critérios referentes à natureza, ao prazo e aos riscos aceitáveis para
alocação em ativos financeiros. A política vigente permite a aplicação de recursos apenas em ativos de renda fixa e,
no caso de aquisição direta de títulos privados, a contraparte deve possuir no mínimo classificação de rating "grau
de investimento", emitida por pelo menos uma das seguintes agências: Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings.
Além disso são definidos limites de concentração por contraparte e rating. As operações com ativos que resultem
em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem são vedadas, assim como a negociação de
instrumentos derivativos, exceto quando explicitamente aprovada em mandatos de gestão e com o propósito único

(
(

(
(
(

de proteção (hedge).

(

Os investimentos em ativos financeiros da 88 Seguridade e suas controladas , classificados como equivalentes de
caixa, estão concentrados em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e em títulos
privados junto ao Banco do Brasil (Nota 7). Os ativos classificados como instrumentos financeiros estão aplicados
em fundo de investimento renda fixa de longo prazo e em letras financeiras (Nota 8).

(

(

(

e___

(

'

(

35

Página 40 de 96

Parte integrante do Avulso do OFS nº 64 de 2018.

(

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

792

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

fJ, BANCO DO BRASIL

10 Outubro 2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício 2017

Seguridade

O risco de mercado é acompanhado com base no VaR (Va/ue at Risk) , calculado para horizonte de 21 dias úteis, com
a volatilidade da carteira estimada por meio do modelo de média móvel exponencial (EWMA) e nível de confiança de
95%.

)
)

R$ mil

Impacto na cai;te!r.a

Value at Risk (VaR)

)

31 .12.2017

%

3'1.12.2016

14

0,00

40

)
0,00

)
)

Análise de sensibilidade aos fatores de risco de mercado

Em 31 de dezembro de 2017 a BB Seguridade e suas controladas não detinham diretamente instrumentos derivativos.
A exposição da BB Seguridade e suas controladas aos fatores de risco de mercado decorria de seus ativos financeiros,
quase em sua totalidade instrumentos financeiros com taxa de remuneração pós-fixada Selic ou CD!. Assim ,
considerando a inexistência de exposição passiva líquida aos fatores de risco de mercado, a administração da
Companhia entende que não há exposição relevante a fatores de risco de mercado .

)
)

)

Limitações da análise de sensibilidade

)

As análises de sensibilidade demonstram o efeito de uma mudança em uma premissa importante enquanto as
outras premissas permanecem inalteradas. Na realidade , existe uma correlação entre as premissas e outros fatores.
Deve também ser observado que essas sensibilidades não são lineares , ou seja , impactos maiores ou menores não
devem ser interpolados ou extrapolados a partir desses resultados.

)

(:J)

Governança de riscos - sociedades coligadas

)
)
)

As sociedades coligadas da BB Seguridade possuem áreas técnicas segregadas e independentes das áreas de
negócios e da Auditoria Interna que fornecem suporte à gestão de riscos, integrando a estrutura de gerenciamento
de riscos dessas companhias . Os resultados dos trabalhos executados por essas estruturas são o subsídio para o
monitoramento e avaliação contínuos, pela BB Seguridade, das exposições e dos riscos relevantes nas sociedades
coligadas . A BB Seguridade busca , por meio da atuação via governança das suas participações, assegurar a
adoção das melhores práticas de gestão de riscos pelas sociedades coligadas.
A seguir são apresentadas informações referentes aos riscos de subscrição , crédito , mercado e liq uidez originados
das operações conduzidas pelas sociedades coligadas da BB Seguridade .

)
)
)
)
)

)

Risco de subscrição

)

GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE

)

O principal risco das seguradoras é o de que sinistros e benefícios a serem pagos excedam o valor dos prêmios
ganhos no período. Essas situações ocorrem quando a frequência e/ou severidade dos sinistros e benefícios pagos
aos segurados são maiores do que aqueles previamente estimados, segundo a metodologia de cálculo desses

)

passivos.

)

Para reduzir esses riscos, são utilizadas estratégias de diversificação de riscos e programas de resseguro , de forma
que o resultado adverso de eventos atípicos e vultosos seja minimizado . Não obstante, parte do risco de subscrição
é minimizado em função de a menor parcela dos riscos aceitos possuir valor segurado elevado.

)

)

)
)

Prêmios emitidos por ramo

)

BB MAPFRE SH1
R$ mil
Exerciclo 2016
Retenção (%)

Prêmio emitido
liquido111

R88"guro
cedido

)
)

Retenção (%)

)

Pessoas

4.582.180

12.293

99,73

4.516.561

13.383

99,70

Rural

2.645.546

782.461

70,42

2.344.532

717.900

69,38

241 .669

14.235

94,11

221 .239

19.174

91 ,33

)

7.082.332

750.457

89,40

)

Demais
Total

(1)

7.469.395

808.989

89,17

)

Prêmio emitido líquido de cossegu ro e cancelamentos.

== )
36

)
)
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(
MAPFRE BB SH2

(

(

Exerciclo 2017

(

Primlo emitido
liquido<1>

Automóvel

Resseguro
cedido

4.042.774

100,00

100,00

4.078.233

Patrimonial

803.526

55,31

1.704.172

737.928

56,70

Transportes

24.817

89,30

263.502

17.155

93,49

262.129

215.606

17,75

298.916

244.914

18,07

Rural

407.452

123.107

69,79

378.895

103.753

72,62

(

1.308.483

186.775

85,73

1.349.953

290.793

78,46

Total

8.050.850

1.353.831

83,18

8.073.671

1.394.543

82,73

(

(1)

(

Análise de sensibilidade

(

BB MAPFRE SH1

(

(

e

----------

Prêmio emitido liquido de cosseguro e cancelamentos.

(

(

Fator de risco

Análise de sensibilidade

a. Provisões técnicas

Alteração das principais premissas das
provisões técnicas

(187.800)

(9,40)

(259.499)

a1 . IBNR

Aplicação dos fatores de sinistros ocorridos
e não avisados (IBNR)

(21.683)

(1,08)

(23.715)

(1,07)

Agravo de 5% na tábua de mortalidade

(34.870)

(1,74)

(45.517)

(2 ,05)

(131.248)

(6,57)

(190.267)

(8,58)

(95.269)

(4,77)

(108.779)

(4,90)

(
(

(
(

a2. PCC de longo prazo<11

(

(
(

Redução de 100 bps na taxa de desconto
Elevação de 5% na sinistralidade

(1)

(11,70)

Provisão constitufda especificamente para a Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

MAPFRE BB SH2

(
Análise de sensibilidade

(
(

(
(

a. Provisões
técnicas

Alteração das principais premissas
das provisões técnicas

(16.477)

(0,52)

(22.234)

(0,64)

Aplicação dos fatores de sinistros

(16.477)

(0,52)

(22.234)

(0,64)

(202.706)

(6,38)

(220.401)

(6,30)

-----------a1 . IBNR

------"------~

ocorridos e não avisados (IBNR)

b. Sinistralidade

Elevação de 5% na sinistralidade

(
(

(
(

(

IRB BRASIL RE
O IRB Brasil RE trabalha com um portfólio diversificado de carteiras de resseguras e utiliza a retrocessão como
técnica de transferência de riscos a outros resseguradores , com a finalidade de mitigar e controlar o risco de
subscrição .

(
(

(
(

(
(

(wa===-----==--==========================

(

37

(

(
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Passivo de resseguro e ativo de retrocessão por ramo

)
R$ mil

31 .12.2016
Ativo de retrocessão

Passivo de resseguro

Ativo de retrocessão

(1.496.003)

2.854.879

Riscos especiais

282.732

(235.465)

272.867

Responsabilidades

644.141

(315.362)

682.678

(307.028)

Cascos

369.498

(320.333)

573.658

(492.687)

Automóvel

218.280

(6.910)

221 .898

(9.184)

Transportes

398.197

(209.221)

366 .205

(202.982)

Riscos financeiros

499.298

(142.536)

609.563

(285.372)

12.205

(10.210)

25.816

(18.828)

307.193

(53.145)

209.738

(48.973)

40.214

(193)

45.375

(385)

521.149

(80.799)

451.758

Marítimos

172.714

(49.994)

143.560

Aeronáuticos

309.170

(241.760)

402.417

Crédito
Pessoas
Habitacional
Rural

)

Outros

1.690.267

(162.479)

1.330.255

Total

8.204.275

(3.324.410)

8.362.728

)

)

)
)
)
)

(284.260)

)
)

172.061

166.915

Run-off (Londres)

)
)

2.572.302

Patrimonial

)

)
)

Análise de sensibilidade

)

de
Devido à natureza das operações aceitas pelo IRS Brasil RE, não há expos1çao material a índice
o
apenas
considerou
realizada
sensibilidade
de
análise
a
conversibilidade, mortalidade ou sobrevivência. Portanto,
agravamento da sinistralidade, representado no teste por uma elevação de 10% nos sinistros avisados no período.

)

R$mil
Impacto no resultado

Sinistralidade
(1)

Exercício 2017

o/odoPL

(223.131)

(6,23)

Elevação de 10%111

A base de referência utilizada é o valor de sinistros retidos no período.

)
)
)

Exerclcio 2016

o/odoPLI

(205.181)

(6,16)

-------------

)

)
)

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
está
Conforme definido na Resolução CNSP nº 321/2015, para as sociedades de capitalização o risco de subscrição
riscos
esses
Todos
.
administrativas
despesas
e
rentabilidade
de
garantia
realizar,
a
sorteios
associado ao risco de
são geridos pela Brasilcap durante o processo de desenvolvimento e ao longo de toda a vida dos seus produtos .

)
)
)

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIAS.A.
Nas operações de previdência complementar aberta o risco de subscrição vincula-se à formação do passivo (provisões
técnicas) das operações, sendo o principal risco do negócio a possibilidade de transformação das reservas acumuladas
em rendas continuadas.
por
Os riscos de mortalidade e morbidade, bem como seus acúmulos por participantes e segurados , são mitigados
é
meio da contratação de resseguras de excedente de responsabilidade e de catástrofe. O risco de longevidade
na
melhoria
de
premissas
,
produtos
de
desenho
no
e
técnicas
provisões
das
monitorado adotando-se, no cálculo
expectativa de vida futura da população segurada e assistida pela Brasilprev.
O risco de resgates é gerenciado via monitoramento frequente da experiência da Brasilprev, tendo sido estabelecida
diretriz para melhorar, quando for o caso , a retenção de recursos e clientes .

)
)

)

)
)
)

)
)

)

)
38

)

)
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(

Análise de sensibilidade
R$mil

(

.. -.

(

, . J~t'""0 · ~l• ,.._

:: _::-_-:_-:._ - -

Análise de sensibilidade

,.j

(

.

i

:,

-

, ,

1·t,J.,.,~1;~

;1-<",!..,..,I;-.,

•

- --

:. ..

...

•

-- -- -=:
~?,1~?.p~rl.b .

.} / -~1~~((:1

Elevação de 100 bps
a. Rentabilidade da carteira

Redução de 100 bps

(

(130.765)

(0,05)

(44.433)

(1 ,85)

(

(1) A análise de sensibilidade não apresentou impactos no resultado do período para os fatores de risco relacionados a resgates, anuitização e
longevidade.

(

E

(

O modelo de negócio da Brasildental é baseado na cobrança de mensalidades dos clientes, em contratos de médio
e longo prazo, e está exposto a risco de subscrição e de flutuação dos custos odontológicos, que são limitados pela
frequência de utilização dos serviços prestados junto à rede credenciada e pelo baixo custo dos tratamentos
realizados.

(

(

BRASILDENTAL

(

Risco de crédito

(

GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE

(

(

e
(

No que se refere às operações de seguros, há uma exposição reduzida ao risco de crédito em relação às obrigações
de pagamento dos prêmios e contribuições . A companhia avalia que o risco de crédito está presente de forma mais
intensa nas aplicações financeiras e nas operações de resseguras.
Exposição ao risco de crédito em operações de resseguro por rating do ressegurador
BB MAPFRE SH1

(
~

(

Exerciclo 2017
Ratln!f,11

--

Local

(

(

151.703

(

e
(

(

(
(
(

(
(

-

~
r

R$mil

-- ~

...,,.

1-:...t....;:---.;--.""-,ri-;if":T.'r,(1

,...

--

n·~':

.., .l'::'\",

161.095

11 .088

647.894

607.790

808.989

618.878

/\·'
,! 1~11

-

h

--

----,

••

",'..;,J.

142.667

131.579

607.790
750.457

131.579

(1)
A Standard & Poor's foi utilizada como base para conversão dos ratings das demais agências. No caso da resseguradora local MAPFRE RE
do Brasil Companhia de Resseguras foi considerado o rating da MAPFRE RE da Espanha.

MAPFRE BB SH2
R$mil

(
(

151.703

657.286

Total

-

~~J.f

647.894

(

""~"'-

~>-i) ,..

Admitido

9.392

A

-1-

Exercício 2017

Ratln!f,11
Admitido

Local

•

Ewntual

~

A+/A/ ABrAAA

••" \.- , ~ -~-!,~r
-

•

-

-

~--t:;r-s17

8~~·r,

--~

.

~ ~ - - - - - - - - --

-

-

:-? ~~~~-r~1~1

-

-

-

--

1

~~
8.950

8.920

30

18.379

12.057

5.362

35.798

21.759

28.126

13.052

62.937

1.007.994

272 .570

12.866

1.293.430

950.325

342.317

22.598

1.315.240

AAA
AA+ / AA/ AA-

1

•

12.847

12.847

BrAA+ / BrAA / BrAA-

4.435

4.435

2.187

2.187

BrA+ / BrA / BrA-

7.321

7.321

5.229

5.229

1.353.831

988.420

Total

1.050.976

284.627

18.228

370.473

35.650

1.394.543

(1)
A Standard &- Poo;:; foi utilizada c~ mo base para conversão dos ratings das demais agências . No caso da resseguradora local MAPFRE RE
do Brasil Companhia de Resseguros foi considerado o rating da MAPFRE RE da Espanha.

(

(

(
(
(
39

(

(
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)
Exposição ao risco de crédito em ativos financeiros

)

BB MAPFRE SH1
R$mil

Valor
3.391.227

Títulos Públicos Federais
Títulos Privados
Operações Compromissadasl'>

%

Valor

48,85

3.713.158

-------- --

%

)

52,2 1

)

-------.

304.871

4,40

205.333

2,89

3.245.534

46,75

3.1 93.360

44,90

112

0,00

6.941 .632

100,00

7.111.963

100,00

Outros
Total

)

31 .12.2016

31.12.2017

(1) Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

R$ mil

31.12.2016
OUtrosPI

Total

Debêntures

Letras
financeiras

AAA

48.564

2.885

15.061

66.51 0

43.360

2.582

AA+ / AA/AA-

68.844

138.709

10.715

218.268

60.416

2.582

1.245

12.727

A+ /A/A-

13.972

BBB+ / BBB / BBBCCC+ I CCC I CCC-

124.774

Total
(1)
(2)

6. 121

154.321

25.776

-----

95.185

2.651

65.649
3.515

304.871

)
)

)
49.243

31 .704

9.280

)

)

3.5 15

148.275

)

Total

Outrosl21

31.704

6.121

)

9.280
205.333

51 .894

5.164

A Standard & Poor's fo i utilizada como base para conversão dos ratings das demais agências.
Inclui aplicações em certificados de depósito bancário e cotas de fund os de investimentos.

)

)

)
)

)
)

MAPFRE BB SH2
R$mil

31.12.2016

31.12.2017

)

%

Valor

%

3.600.133

79,46

3.623.833

82 ,86

Títulos Privados

205.746

4,54

199.635

4,57

Operações Compromissadasl 11

724 .640

15,99

548.686

12,55

479

0,01

1.068

0,02

4.530.998

100,00

4.373.222

100,00

Valor
Títulos Públicos Federais

Outros
Total

)

)
)
)

)

(1) Operações compromíssadas lastreadas em títulos públicos federais.
R$míl

31 .12.2016
Total

)

)

Debêntures

Letras
financeiras

Outrosl2>

Total

)

)

AAA

20.036

801

17.570

38.407

4.817

4.734

44.385

53.936

AA+ I AA I AA-

32.149

27.861

84.274

144.284

55.685

4.734

26.303

86.722

1.414

17.295

17.295

)

10.532

41.682

)

81 .220

199.635

1.414

A+ /A/ ABBB+ / BBB / BBB-

21 .641

Total

73.826

(1)
(2)

w

30.076

101 .844

21 .641

31 .150

205.746

108.947

9.468

A Standard & Poor's foi utilizada como base para conversão dos ratings das demais agências.
Incl uí aplicações em ce rtifi cados de depósito bancá rio e cotas de fundos de investimentos.

)
)

IRB BRASIL RE

)

Brasil
No segmento de resseg uras o risco de crédito origina-se principalmente nas operações de retrocessão . O IRB
dos
RE adota a po lítica de celebrar operações de retrocessão com sociedades que tenham , pelo menos , metade
seus
ratings em registro, comprovadame nte, igual ou superior a A- (S&P, Fitch e AM Best) ou A3 (Moody's) , e avalia
de
retrocessionários através de uma classificação própria. A exposição da resseg uradora é mitigada pela adoção
anual.
limites de retrocessão para as contrapartes , que são revisados e aprovados com uma period icidade míni ma
40

)

)
)

)
)

)
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(

Exposição ao risco de crédito em operações de retrocessão por rating do ressegurador

e

Rating

(%) Retrocessio em 31.12.2017

(
(

Local

Admitido

3,63

0,37

4,00

1,07

0,41

1,48

0,21

35,18

4,14

39,53

37,45

7,09

44,54

0,08

9,49

46,52

56,09

17,87

35,36

53,24

0,07

0,07

AAA ou equivalente

(

A ou equivalente

(

Eventual

0,01

0,07

(
(

0,03

Sem rating

0,19

0,07

0,01

0,27

0,15

0,14

0,38

0,67

0,58

48,37

51,05

100,00

0,16

56,53

43,31

100,00

Total

(

0,03

BBB ou equivalente/inferior

----

--- -

Exposição ao risco de crédito em ativos financeiros

(

R$mil

,..,...

(

~

1.--- - - --

:

•

-

- -;;;;;

- -- - -

-

D7..,-:;2.;-T'";q

~ - ---

-.::-:::-,,

-------------

_Bj .

(

.... - ---:-. -

r..,")

-

.........

'

\1-

Q'

-1

'

- ..

·-

90,94

- - ~ - - - - - - - - - - - 3.991 .992

90,68

4.153.033

410.273
4.402.265

9,32

413.894

9,06

100,00

4.566.927

100,00

(

Títulos Públicos Federais

(

ifltulos Privados

(

(1)
Classes de ativos não comtempladas para essa análise de risco de crédito: caixa, operações compromissadas, ações , cotas de fundos não
exclusivos e fundos Imobiliários e as aplicações no exterior.

---~-----~--~-

Total

(
31.12.2017

Títulos

(

prlvados-

Letras
financeiras

Rat/n!f-1>

(

e

AAA
AA+ / AA/ AA-

(

12.762

171.399

7.460

118.772

1.590

85.413

Outros

1.019

184.161

2.638

175.511

178.149

127.251

7.318

138.621

145.939

87.003

1.066

87.002

88.068
1.738

1.738

(
(

33.670

Total
(1)

(

11.858

11.858

Sem rating

375.584

1.019

410.273

413.894

401.134

12.760

A Standard & Poor's foi utilizada como base para conversão dos ratings das demais agências .

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

(

Exposição ao risco de crédito em ativos financeiros

(

R$mil

3

-cí'''

- _.=-==;;_--~

(

• -

(
(
(

- . • ••

- - - _ - --::.:i

-

-

--

-

-

-

~

r,/:

--1

!,.,

_

----- -

-

• ~r ~

Titules Públicos Federais

8.113.712

78,43

8.549.147

75,27

;muros Privados

1.080.713

10,45

2.180.068

19, 19

Operações compromissadasl 1>

1.081.956

10,46

555.052

4,89

68.829

0,66

73.793

0,65

10.345.210

100,00

11.358.060

100,00

Outros12l

(
r

~

; . ,.:,--:·.

Total
(1)

Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

(2)

Aplicações nos fundos BB CAP Ações, BB CAP lbovespa Indexado e BB Curto Prazo 600 mil .

(
(
(
(

(
(

(

-=----
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Seguridade

R$mil

)

31.1 2.2016
Oebêntures

Total

------

A+/A/A-

816.233

234.006

AA+I AA/ AA-

1.050.239

296.530

1.441.659

26.220

76.276

-------

)

102.496

-----34.300

)

~871

)

-------------------------------23.940

14.821

23.614

6.798
---~-264.418

38.761

6.798

816.233

(1)

A Standard & Poor's foi utilizada como base para conversão dos ratings das demais agências.

W)

BRASILPREV SEGU ROS E PREVIDÊN CIA S.A.

41 .404

1.552.235

586.429

1.080.713

62

)

24.002

24.002

CCC+ / CCC / CCC-

Total

1.738.403

214

2~1

23.614

239.235

--------~

34.300

BB+/ BB / BB-

CC / C / D

)
17.250

221 .985

BBB+ / BBB / BBB-

B+ / B/ B-

)

Total

62

62

AAA

Letras
financeiras

2.180.068

)
)

)
)

Exposição ao risco de crédito em ativos financeiros
R$mil

)

31.12.2016

31.12.2017

)

)

%

Valor

%

205.186.993

86,82

170.447.815

85,58

Títulos Privados

15.926.957

6,74

20.603.734

10,35

Operações compromissadasl11

13.625.851

5,77

6.662.887

3,35

)

1.604.226

0,67

1.439.775

0,72

)

236.344.027

100,00

199.154.211

100,00

Valor
Títulos Públicos Federais

Outros
Total
(1)

Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

R$mil

)

)

)

31.12.2016
Letras
financeiras

Debêntures

'l"otal

Outros
374.114

Total

)
3.187.553

AAA

1.162.365

1.903.384

202.744

3.268.493

1.163.531

1.649.908

AA+I AAI AA-

1.663.235

9.608.1 17

352.139

11.623,491

1.819.597

14.267.990

A+ / A / A-

182.597

91.514

274.111

353.785

BBB+ / BBB / BBB-

172.052

172.052

384.718

BB+/ BB / BB -

341.658

341 .658

24 .205

24.205

B+/B/BCCC+ / CCC / CCCCC/C/D
Total
(1)

30.015

383.800
384.718

61.410

61.410

76.008

76.008

171 .387

171.387

459.863

459.863

14.355

14.355
11.603.015

3.769.059

554.883

15.917.898

4.281.707

15.926.957

)

16.087.587

404.129

20.603.734

)
)

)
)

)

A Standard & Poor's foi utilizada como base para con versão dos ratings das demais agências.

)

BRASI LDENTAL

)

Na Brasildental, a exposição ao risco de crédito advém da possibilidade do não recebimento dos valores decorrentes
das contraprestações e serviços e da alocação de recursos financeiros, sendo este último considerado o risco de
maior materialidade. A tota lidade dos ativos financeiros da Brasildenta l está apl icada em fundo de investimento
renda fixa.

)

)
,\

R$mil

-~~-~~---~---

Total

%l

)

%

Valor

18.207

77,01

8.117

60,10

)

5.435

22,99

5.390

39,90

)

23.642

100,00

13.507

100,00

Valor
Títulos Públicos Federais1 11
Títulos Privados

)

31.12.2016

31 .12.2017

)

(1) Inclui operações compromissadas lastreadas em títulos públicos fed erais.

=== )
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(

(
(
(

~

Risco de mercado

m)

GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE

No Grupo Segurador BB e Mapfre o risco de mercado é monitorado a partir de cenários de stress e metodologia de
Value at Risk (VaR). É calculado o VaR diário da carteira, pelo método histórico, com nível de confiança de 95% e
histórico de 150 dias úteis.
R$mil

(

(

♦'

~,

Companhia

(
(

(

- --

-

- --

!

Aliança do Brasil Seguros S.A.

-

'>

, :.1('-..;~:tl/ ..

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

(

~ H,;,,..,,J.QC-:-1-':/i\J.:!Jriti~) _j'i~~~':;1,l ~.t•\Y"'~::1/~~ r [ ~

•

-- -- -

----- - - --

r L -:i): : ':'

------

·-'.1

.,

4.243

0,08

6.644

0,12

219

0,07

385

0,12

735

0,07

1.254

0,13

MAPFRE Vida S.A.

1.119

0,16

1.837

0,28

MAPFRE Seguros Gerais

9.819

0,39

12.654

0,53

Brasilveículos Companhia de Seguros

(

(

Análise de sensibilidade à taxa de juros

e
(

R$mil
__...

Fator de risco

Empresa

(

e

~

•

•

1'

1,.--;;~;; '.Y! ~ jr"7J

- ~ · .-

' - - - ~ ....-~~ -

--

1

-

-

-

· ·:::J/t:);>:1;11 /

- -

-

-~- - - - -

:/

~~. 1,

~~~-------

Elevação de 100 bps
BB MAPFRE SH1

e
(
(

J .J .;.µ

... ~~--

(

(

Anéllsedes

•

Taxa de juros e cupons de inflação

Taxa de juros e cupons de inflação

m

(2,60)

(170.300)

(212.275)

...
--

·--

C:\
....

(3 ,17)

Redução de 100 bps

178.023

2,72

222.155

3,32

Elevação de 100 bps

(125.140)

(3,22)

(151.210)

(3,94)

Redução de 100 bps

135.509

3,49

167.031

4,35

IRB BRASIL RE

A mensuração do risco de mercado é feita através do VaR diário da carteira de ativos, segundo o método histórico,
com nível de confiança de 95%, janela de observação de 252 dias úteis.

(
(

e
(

0,07

3.310

Value at Risk (VaR)

2.578

(1) Inclui aplicações financeiras e saldo de contas correntes.

Análise de sensibilidade à moeda estrangeira

e

A Companhia está exposta principalmente ao dólar americano, havendo, contudo, exposição em menor grau a
outras moedas estrangeiras, como a libra esterlina, o euro e o peso argentino.

(

Para a análise de sensibilidade a variações na taxa de câmbio R$/US$ foi considerado um cenário provável para o
encerramento do exercício de 2018, uma desvalorização de 25,0% (Cenário 1 - taxa de câmbio R$/US$ 2,50) e uma
desvalorização de 50,0% (Cenário li - taxa de câmbio R$/US$ 1,67) em relação à taxa do cenário provável elencado
pela Companhia. Para definição do cenário provável foi adotado como referência o Sistema de Expectativas de
Mercado do Banco Central do Brasil para 29 de dezembro de 2017, quando a taxa de câmbio R$/US$ estimada para
o final de 2018 era de 3,33.

(
(

(
(

(

(

(

(
(
(
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Seguridade

R$mil
31.12.2017
Valor Base

Cenários previstos para 31.12.2018

Cenário 1

Provável

Cenário li

)

(2.148.163)

)

4.325.091

28.764

(1.059. 700)

Total de passivos

(4.322.893)

(28,750)

1.059.161

2.147.072

2.198

14

(539)

(1.091)

)

Exposição liquida

0,00

(0,02)

(0,03)

)

Total de ativos em moeda estrangeirai'>

Impacto(%) no PL
(1)

Valores contemplam parcela de ativos em moeda estrangeira de fundos de investimentos em moeda local.

)

Análise de sensibilidade à taxa de juros

)

a
O IRS Brasil Re está exposto ao risco de taxa de juros uma vez que possui títulos e valores mobiliários vinculados
da
esse fator de risco de mercado. Para a análise de sensibilidade a variações na taxa de juros (curva de DI Futuro
em
BM&F Bovespa em 29 .12.2017) foram considerados os seguintes cenários: uma elevação (absoluta) de 100 bps
cada vértice da curva e uma queda (absoluta) de 100 bps em cada vértice da curva.
Impacto na

Taxa de juros e cupons de inflação(1l
(1)

• !ra

)

)
)

R$mil

)

31.12.2017

%

31.12.2016

%

)

Elevação de 100 bps

(57,528)

(1,02)

(20.609)

(0,41)

)

Redução de 100 bps

57.528

1,02

21.562

0,43

Assumindo por conservadorismo que a taxa de juros real (cupom NTN-B) evoluiu proporcionalmente à taxa Selic.

)
)
)
)
)
)
)

)

)

)
)
)
)

)
)

)
)

)

)
)

)
)

)
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(
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
R$mil

(
(

Fator de risco

(

Taxa de juros pré-fixada

(

.

, ~-·;·•

~ ~-i~'l,-r-:''"" ...,.,...~.,..... . . . :...,

-_- -- ---=- _,,,
.zr ft-1..i~JE·

__ _.,

1-•--.r-;"'1"7"'i-.':"-'r';h •

, ,.4

--- -- -- -

1

~

," ' L_ ~~ l J ~ .,,_

'"l .,

7.110.752

69,20

(489)

0,00

-

Ili--,'

--

7.298.720

64,70

Taxa de juros pós-fixada

1.989.524

19,36

2.779.941

24,64

(

Cupom de IPCA

1.175.600

11,44

1.186.251

10,52

(

TRativo

62

0,00

219

0,00

Caixa

288

0,00

15.296

0,14

(

Total

10.275.737

100,00

11.280.427

100,00

(
Efeito do hedge à exposição a risco de mercado

(
(

(

(
(

Parte dos ativos expostos a taxas de juros pré-fixadas encontra-se protegida contra variações de mercado por
operações com derivativos para fins de hedge, que alteram a exposição da carteira aos fatores de risco de mercado,
conforme demonstrado na tabela a seguir:
R$mil

~' Y~, À -

Fator de risco

(

e
e
e
(

·.

-

, • ~~ -•:rtr'"'+':i'f';l '

-

..__. . . , . , ~ .

7.110.752

69,20

-

·-

;'.Í,

1

7.298.720

64,70

(458.202)

(4,46)

Total exposição ao risco pré

6.652.550

64,74

7.298.720

64,70

Taxa de juros pós-fixada

1.989.524

19,36

2.779.941

24,64

458.202

4,46

2.447.726

23,82

2.779.941

24,64

Efeito do hedge na exposição pós

Total exposição ao risco pós

Análise de sensibilidade
R$mil
...

(
(

Fator de risco

(

Taxa de juros pré-fixada

Anlillse de senslbll

Elevação de 100 bps

(
TR Passivo (titulas de capitalização)

-

•

'u .~ ,.~-------..-:- ,-:_~ •

e
(

•

1}

,-.J

r);J 't,.2.ir. t[/
(97.474)

•

~

~ - r . - - .- ~ , i j
,- ,-,

-

::J(;-,~,,-1,, 1~---f r1
- -

-

-~

-

--~-

~

,: ,
-. - - ~
----' il

(0,94)

1 1/

1

..

~

,-~r 1
~

(0,53)

(59.513)

Redução de 100 bps

100.316

0,97

60.941

0,54

Elevação de 100 bps

(22.257)

(0 ,22)

(29,796)

(0,26)

Redução de 100 bps

23.079

0,22

31 .071

0,28

Elevação de 100 bps

128.111

1,24

102.457

0,91

Redução de 100 bps

(131.944)

(1 ,28)

(105,049)

(0 ,93)

(

(

(
(

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIAS.A.
Para controle do risco de mercado, a companhia utiliza o conjunto de métricas mais adequado para cada carteira ,
fundo ou portfólio. São definidos limites de Tracking Errar, Duration e análise ad hoc de volatilidade dos fundos
próprios e da concorrência nas carteiras de ativos vinculados à fase de acumulação dos produtos PGBL e VGBL.

(

Nos portfólios em que a companhia oferece garantias de taxas de juros (rendas vitalícias e produtos tradicionais),
conta com um modelo e processo estruturado de gestão de ativos e passivos (Asset Liability Management - ALM) no
qual são avaliados os casamentos de indexadores, dos fluxos de caixa de curto e longo prazo, bem como
simulações de reinvestimento que levam em conta variações nos cenários econômicos .

(

Análise de sensibilidade

(

A presente análise contempla somente os ativos classificados nas categorias "títulos mensurados ao valor justo por
meio do resultado" e "títulos disponíveis para venda", que estão marcados a mercado de acordo com as

(
(

(

e_ _,__-=-------===============

(
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Seguridade

metodologias de precificação e de cálculo de risco utilizadas pela Brasilprev, referentes a todos os planos ativos com
exceção dos planos PGBL e VGBL em fase de acumulação.
R$mil

Taxa de juros

Cupom de infiação

31.12.2017

%

31.12.2016

)

)

%

)

)

Elevação de 100 bps

(6.026)

(0,05)

360

0,01

Redução de 100 bps

6.026

0,05

(360)

(0,01)

Elevação de 100 bps

(28.668)

(0,25)

(14.990)

(0,64)

Redução de 100 bps

28.668

0,25

14.990

0,64

)

)

)

BRASILDENTAL

)

O VaR diário do fundo de renda fixa é calculado pela simulação histórica, com nível de confiança de 95% e histórico
de 150 dias úteis. Em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 o VaR calculado não representou
impacto na carteira de investimentos financeiros da Brasildental.

[E

)

)

Risco de liquidez

)

Para as sociedades coligadas supervisionadas pela Susep, a Resolução CNSP nº321/2015 estabelece a exigência de
que o montante de ativos líquidos da entidade, correspondentes a todos os ativos aceitos pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN) em 100% na cobertura de provisões técnicas, em excesso à necessidade de cobertura de provisões
técnicas, seja superior a 20% do Capital de Risco (CR) obtido ao se desconsiderar, no cálculo do capital de risco de
mercado, os fluxos de operações não registradas. Para as sociedades reguladas pela Susep em que a BB Seguridade
detém participações, o Capital de Risco corresponde ao Capital Mínimo Requerido (CMR).

)

)

)
)

De acordo com o mesmo normativo, são redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas os direitos
creditórios, ativos de resseguro e de retrocessão redutores, os depósitos judiciais redutores e os custos de aquisição
diferidos redutores. Em 31 de dezembro de 2017 todas as sociedades reguladas pela Susep nas quais a BB
Seguridade detém participações apresentavam suficiência de liquidez, em conformidade com a legislação vigente
aplicável.

)

)
)
)

Gestão de capital e solvência

)

Na gestão de capital das companhias supervisionadas pela Susep, o principal indicador utilizado é o CMR, que
representa o capital total que uma companhia deve manter, a qualquer tempo, para operar, e visa garantir os riscos
inerentes às suas operações, conforme regulamentado pela Resolução CNSP nº 321/2015.

)

)

O CMR é composto por parcelas referentes aos riscos de subscrição, crédito, operacional e mercado e a suficiência
de capital é medida utilizando-se o Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) da entidade, que deve ser igual ou superior ao
CMR calculado.

)

)

)

Para a Brasildental, a ANS estabelece regras para constituição de provisões técnicas e critérios de manutenção de
patrimônio líquido mínimo e Margem de Solvência de acordo com a Resolução Normativa 209/09 .

)

Em 31 de dezembro de 2017 todas as sociedades nas quais a BB Seguridade detém participações apresentavam
suficiência de capital e solvência , em conformidade com a legislação vigente aplicável.

)
)

)
)

)
)

)

)

)
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(

6 - INFORMAÇÕES POR SEGMENTO

(

As informações por segmento foram elaboradas de acordo com os critérios utilizados pela Administração na
avaliação do desempenho, na tomada de decisões quanto à alocação de recursos para investimento e outros fins ,
considerando-se o ambiente regulatório e as semelhanças entre produtos e serviços.

(
(
(

As operações do Grupo BB Seguridade estão divididas basicamente em dois segmentos: i) seguridade, que
contempla operações de seguros e ressegures, previdência, capitalização e saúde; e ii) corretagem.

(

a) Segmento Seguridade

(
(

Nesse segmento são registrados os resultados oriundos da oferta de produtos e serviços relacionados a seguros de
vida, patrimonial, automóvel, rural, riscos especiais e financeiros, transportes, cascos, habitacional e pessoas,
planos de previdência complementar, planos odontológicos, planos de capitalização e ressegures.

(
(

O resultado desse segmento provém principalmente das receitas com prêmios de seguros e ressegures,
contribuições de planos de previdência, contribuições de planos odontológicos, títulos de capitalização e aplicações
em títulos e valores mobiliários, deduzidas das despesas de comercialização, provisões técnicas e despesas com
sinistros .

(

O registro contábil desses resultados é efetuado por meio de equivalência patrimonial dos investimentos em

(

participações societárias.

(

(
(
(

e

b) Segmento Corretagem
Nesse segmento são registrados os resultados oriundos das receitas com corretagem e a administração, realização,
promoção e viabilização de negócios de seguros dos ramos elementares, vida e capitalização, planos de
previdência, planos odontológicos e seguro saúde. Compreende os saldos da BB Corretora e BBCor (incorporada
em 27 .12.2016).

(
(

(
(
(
(

(
(

(
(

(
(

(
(

(
(

(
(
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Seguridade

c) Demonstração do Resultado por Segmento

)
R$mil

'I

Exercíclol2016

)
Total Seguridade Corretagem

6.236.634

RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas de investimentos em
participações societárias

2.748.282

6.236.634

Receitas de comissões

2.748.282

CUSTO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS

(148.639)

3.975.560

5.009.356

6.656.260
6.656.260

4.209.341
1.445.043

Eliminações
ln11trsegrnentos

Total

)

(5.482.789)

5.382.812

)

(5.482.789)

2.618.514

)

(3.975.560)

2.261.074

-

2.748.282

2.764.298

2.764.298

)

(148.639)

(191.493)

(191.493)

)

5.191.319

)

6.236.634

4.860.717

6.656.260

OUTRAS RECEITAS E
DESPESAS

207.531

(375.696)

(168.165)

(270.529)

(350.375)

(620 .904)

)

Despesas com pessoal

(27.642)

(27.197)

(54.839)

(41.627)

(13.010)

(54.637)

)

Despesas administrativa diversas

(15.204)
(19.961)

(17.334)

Despesas tributárias

(326.977)

(32.538)
(346.938)

(20.518)
(32.598)

(21.272)
(312.989)

(345.587)

Outras

270.338

(4.188)

266.150

(175.786)

(3.104)

(178.890)

)

6.444.165

2.223.947

(3.975.560)

4.692.552

6.385.731

3.667.473

4.570.415

)

254.002

)

RESULTADO BRUTO

RESULTADO ANTES DAS
RECEITAS E DESPESAS
FINANCEIRAS

(41.790)

(5.482.789)

RESULTADO FINANCEIRO

127.307

149.340

276.647

52.054

201 .948

Receitas financeiras

199.916

178.807

(35.324)

343.399

160.421

254.266

(87.724)

326.963

Despesas financeiras

(72.609)

(29.467)

35.324

(66.752)

(108 .367)

(52.318)

87.724

(72.961)

RESULTADO ANTES DO
IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

6.571.472

2.373.287

(3.975.560)

4.969.199

6.437.785

3.869.421

(5.482.789)

IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(117.422)

(802.532)

(919.954)

3.239

(813 .804)

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

6.454.050

1.570.755

4.049.245

6.441 .024

3.055.617

(3.975.560)

)

)

)
)

(5.482.789)

(810.565)

)

4.013.852

)
)

d) Balanço por Segmento
R$mil
31.12.2016

Total

)
)

Seguridade Corretagem

Eliminações
lnterHgrnentos

Total

)

)
4.994.785
8.339.628

2.390. 1
16.284.834

2.124.806
993.020

( .276.806)
(7.974.319)

3.238.771
9.303.535

)

Ativo não circulante

15.665.777

608.770

Total do ativo

19.007.890

2.608.678

(8.282.155)

13.334.413

18.675.605

3.117.826

(9.251.125)

12.542.306

1.948.243

1.676.728

(347.237)

3.277.734

2.200.209

2.181 .706

(1.276.805)

3.105.110

)

273.333

884.876

1.158.209

273.977

874.154

1.148.131

)

Património liquido

16.786.314

47.074

(7.934 .918)

8.898.470

16.201.419

61 .966

(7.974.320)

8.289.065

Total do passivo e
patrimônio líquido

19.007.890

2.608.678

(8.282.155)

13.334.413

18.675.605

3.117.826

(9.251 .125)

12.542.306

Passivo circulante
Passivo não circulante

e) Subdivisão do Segmento Seguridade
Os resultados do segmento seguridade são avaliados considerando-se as seguintes linhas de negócios: i) Seguros ;
ii) Resseguros ; iii) Previdência Complementar; iv) Capitalização; e v) Saúde .

)

)

)

Seguros - A linha de negócios de seguros compreende os produtos oferecidos pelas sociedades holdings 88

)

Mapfre SH1 Participações S.A. e Mapfre 88 SH2 Participações S.A. São subdivididos em seguros de vida ,
habitacional e rural e seguros patrimoniais .

)

Seguros - Vida, Habitacional e Rural - Compreende os produtos oferecidos pela holding 88 Mapfre SH1
(seguros de vida, habitacional e rural). O resultado advém principalmente das receitas com prêmios de seguros e
aplicações em títulos e valores mobiliários, deduzidas das despesas de comercialização, provisões técnicas e
despesas com sinistros.
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Seguros - Patrimônio - Compreende os produtos oferecidos pela holding Mapfre BB SH2 (seguros de veículos e
patrimonial). O resultado advém principalmente das receitas com prêmios de seguros e aplicações em títulos e
valores mobiliários, deduzidas das despesas de comercialização, provisões técnicas e despesas com sinistros.

Resseguros - Compreende os produtos oferecidos pelo IRB Brasil Re (operações de ressegures) . O resultado
advém principalmente das receitas com prêmios de resseguras emitidos e retrocessão no país e no exterior e
aplicações em títulos e valores mobiliários, deduzidas das despesas de comercialização, provisões técnicas e
despesas com sinistros .
Previdência Complementar - Esse segmento compreende planos de previdência privada comercializados pela
BrasilPrev. O resultado advém principalmente da administração das contribuições de planos de previdência e
aplicações em títulos e valores mobiliários, deduzidas das despesas de comercialização , provisões técnicas e
despesas com benefícios e resgates .
Capitalização - Responsável essencialmente pela oferta de títulos de capitalização da BrasilCap. O resultado
advém das receitas com prêmios de títulos emitidos e aplicações em títulos e valores mobiliários, deduzidas das
despesas de comercialização, provisões técnicas e despesas com resgates e sorteios.

Saúde - Compreende os produtos oferecidos pela Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A. (operação
de planos privados de assistência odontológica) . O resultado advém principalmente das receitas de
contraprestações líquidas de operações com planos de assistência à saúde, prêmios retidos e aplicações em títulos
e valores mobiliários, deduzidas das despesas de comercialização e provisões técnicas.

(
(
(

(

e
(
(

(
(

e
(

(
(

e
(

(
(
(

(

(
(
(
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Seguridade

)

f) Demonstração do Resultado por Subsegmento
R$mil
Exercício/2017

)
Seguros - Vida,
Habitacional e
Rural

SegurosPatrimônio

Resseguros

Previdência

Saúde

Capitalização

)

Resultado de operações de seguros

7.532.598

Prêmios ganhos
Prêmios emitidos

)

8.203.737

4.752.745

)

LVariação das 1,rovisões técnicas

)

Resultado com emissão de apólices

)

Custos de aquisição

)

Resultado com resseguros

Receita com resseguro

(1.454 .538

Despesa com resseguro
Resultado de operações de previdência

)

1.626.086
220.837
41 .070.479
(40.849.642)
(20.529)
2.382.458
(12.577)
(76.376)
197.327
(599.547)

Renda com taxas de gestão
Despesas com sinistros _
Benefícios retidos
Contribuição para cobertura de riscos
Despesas de comercialização
Resultado de operações de capitalizaçi!o
Receita líquida com titulas de capitalização

)
)

)

)
)
)

)
)
Resultado com sorteios
DesRElsas de comercialização
Resultado de operações de assistência à saúde
Receitas com lanos de assistência à saúde
Outras receitas e despesas

J

)

39.232

)
)

Outras receitas/despesas _
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro

)
)

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado patrimonial
Resultado operacional
rdas com ativos não correntes

Participações sobre o resultado
Lucro li uido
Atribuível ao Grupo BB Seguridade
:A.tribuível aos demais acionistas
Total dos ativos
Total dos passivos
Total do atrimônio líquido

)

(19.457.691)
1.298.813
37
2.349.389
(842.893)
(12.213)
1.494.283
1.120.563
373.720
14.854.865
11.621.214
3.233.651

13.753.471
10.218.687
3.534.784

1.922.747
2.646

)

443.241

10.675
10.675
(3.764),
6.911
5.183
J,728

)

36.581
20.126
16.45

-

156.263
770.545

818.315
272.844

443.241
(181.962)
(5.635)
255.644
170.412
85.232

14.433.531

238. 762.332
236.098.871
2.663.461

1.480.842
11 .118.490
362.352

)

)

)

)

)

)
)

)

)
)
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R$ mil

-., . ~i:<,'út';'__,__: - - - ~ --.-.- ..

(

~

(

Seguros - Vida,
Habltaclonal ,
Rural

(

(

Resultado de operações de seguros

e

Prêmios ganh..,..o=-s
----Prêmios emitidos
Variação das provisões técnicas
Resultado com emissão de apólices
Desl)Elsas com sinistros

(

e
(
(

(

Custos de aquisição
Resultado com resseguros
Receita com resseguro

14.132
(3,043.023)
(1 ,846.089)
96.745

Despesa com resseguro
Resultado de operações de previdência
Rendas de contribui~s e 1xêmios

....
(•

~, - ;
•

•

------ " ,a-<.

• 1=:·1-;""', .:-~rll""."'<
-:.,

..-

1•

,{

:;,r .....

•

•
....
, ! ~-;p1

r-----:.=- -

(;" \

e
(
(

r'
(

-

'

~1"'1':•, •-;-•li

-

,,.~---1--,.-1. . ,. . . . . . ,•• ' ;

•

8.424.453
466.891
19.283
(4,938.157)
(1,711.801)
(1.075.595)
476.682
(1,552.277)

e
(

(
(

(2,589.635)
(103.521)
(7.52.135)
348.969
(1 .101 .104)
206.418
47.422.678
(47.216.260)
(52,122)
1.957.380
(13.349)
(80.287)
198.270
(467.471)

Renda com taxas de gestão
Benefícios retidos
Contribuição para cobertura de riscos

933.132
5.649.457
(4.716.325)
(50.961)
(175.637)
(435.200)

Receita liquida com títulos de capitalização
Arrecada~o com títulos de ca italiza • o
Variação da provisão para resgate
tva ·açao das i:,rovisões técnicas
Resultado com sorteios
Resultado de operações de assistência à saúde~ - ~ - - - - ~ - ~ - - - - - - - - ~ - ~ - - ~
Receitas com i:,lanos de assistência à saúde
Outras receitas e despesas
Outras receitas/despesas

Despesas financeiras- - ~ - - - - - - - - - - · - '
Resultado patrimonial
Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
Lucro antes dos impostos

(

(

:rotal dos ativos

e

Total dos passivos
irotal do trlm6nio lí uido

(

805.023
1.166.123
(361 ,100)
70.816
1.251.161

Resultado financeiro
Receitas financeiras

lml)()stos
Participações sobre o resultado
Lucro liquido
Atribuível ao Grupo BB Seguridade
Atribulvel aos demais acionistas

.

4.162.174
4.188.263
(26.089)

t
(

• ~

..._17 ';'t'.')

-

(

e

- - ---:-

\,'1,.: !_'.J,'.,; .

(

(

.

· - - - --

6.972

1.260.635
420.436

134.743
134.743

1.251 .161
(398.204)
(16 .900)
836.057
170.766
665.291

15.238.819
11.381.027
3.857.792

13.483.666
9.718.690
3.764.976

13.621.374
10.295.118
3.326.256

(21.294.939)
1.710.505
(709)
1.709.796
(688,312)
(12.441)
1.009.043
756.732
252.311
201.232.535
198.832.311
2.400.224

21 .941
(13.238)
(90,516)
(38.933)
645.048
1.711.138
(1 .066 .090)
433
774.128

(15.413)
(1 .547)
1.137
1.392
(255)
6.118

774.128
(329.623)
(5.309)
439.196
292.768
146.428

6.118
(2.291)

12.308.691
11 .857.599
451 .092

21.165
10.794
10.371

3.827
2.870
957

(

(
(
(
(
<.
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Seguridade

)

7- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
R$mil

)

Controlador

31.12.2016

'31.12;2017

31.12.2016

31 .12.2017

986

)

1.402

2.218

10.784

11.962

)

2.428.198

663.320

3.633.395

2.161.966

2.429.600

665.538

3.644.179

2.174.914

Caixa
Fundo de Curto Prazo
Operações Compromissadas

<1>

Total

)

e/ou titulas
(1) Referem-se a investimentos em operações compromissadas junto ao Banco do Brasil S.A., lastreadas em titulas públicos federais,
de
privados emitidos pela BB Leasing S.A. (Consolidado), empresa do Conglomerado Banco do Brasil, com liquidez diária e risco insignificante
mudança de valor justo.

)
)
)

)
8 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

)

a) Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio do Resultado

)
R$mil

Controlador

,)

31.12;2016
Rentabilidade

Resgatas

Aplicações

ValOl'..$18
Custo

)

Valor de Mercado/
Contábil

)
)

Fundo de Longo Prazo

559

567

559

8

Total

559

567

559

8

)
R$mil

)

ConsoHdado

31.12;2016
Aplicações

Resgatas

Rentabilidade

Valor de
Cueto

Valor de Mercado/
Contábil

Fundo de Longo Prazo!1l

333 .408

412.304

559

32.592

337.921

379.153

Total

333.408

412.304

559

32.592

337.921

379.153

aplicações
(1) R$ 411.737 mil refere-se à fundo de investimento BB Renda Fixa Longo Prazo Corporativo 10 Milhões, cuja política de investimentos prevê
em fundos de investimentos com carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos e valores mobiliários, públicos ou privados, pré-fixados
financeiro,
e/ou pós-fixados, operações compromissadas, todo e qualquer ativo financeiro e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado
à
conforme regulamentação. O fundo deve manter 80% da carteira em títulos públicos federais e/ou ativos com baixo risco de credito relacionados
variável
renda
de
estrangeira,
moeda
de
risco
impliquem
que
estratégias
admitidas
são
taxa de juros doméstica, a índices de preços ou ambos. Não
ou alavancagem.
aquisição
R$ 567 mil : refere-se à fundo Brasil Aceleradora de Startups cuja política prevê aplicações de no mínimo 90% de seu Patrimõnio Líquido na
de ações e debêntures emitidas pelas empresas Startups (Companhias Alvo) conversíveis em ações.

)
)

)
)
)
)
)

)

)

b) Ativos Financeiros Disponíveis para Venda
R$mil

)

Consolidado

)
31.12.2017
Valor de Valor de mercado/
Contábil
custo

31.12.2016
Valor de
custo

)

Valor de
mercado/
Contábi

Certificado de lnvestimento!1l

81

59

Total

81

59

)

)
)
)

(1) Todos os Ativos Financeiros Disponíveis para venda foram alienados no período.

Não há saldo de ativos financeiros disponíveis para a venda no Controlador.

)
)
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Seguridade

(

(

c) Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento

(

e
(
Ratlng da
Contraparte

e

e

(

Letras Financeiras de Curto Prazo (1)

AA

Letras Financeiras de Longo Prazo

AA

415.000

474.365

415.00

474.365

Total

(
(

(

415.000

430.008

415.000

430.008

(1) Letras Financeiras com registro na Cetip - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, com prazo de vencimento máximo de 1 ano.

Não há saldo de ativos financeiros mantidos até o vencimento no Controlador.

d) Hierarquia de valor justo

e

A Companhia classifica os instrumentos financeiros em três níveis de subjetividade na determinação do valor justo.

(
(

•

Nível 1: Preços cotados em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;

•

Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo,
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços);

•

Nível 3: Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis).

e
(

e

Os diferentes níveis são definidos conforme segue:

(

R$mil

(

_ ~--~

.

Nlvel 1
Fundo de Longo Prazo

567

Nível 2

'f?i1 , ~ - - - :

'!._____.l__==--~~
.

(

"' . • ..

------~-- ---

31.12.20 . ···,.:, .. ·~·,,,. . . 61l t<·✓:r,1
. ~- ~ ~~ - :_ - - - - - - - -

31.12.2017

(
(

,

Controlador

Total
567

Nlvel1

Nlwl

.

. ~ •~.t• "-,)r--1
-

:

412.304

:

_;: ,

-

(

Total

567

567

-

412.304

-

;

- - - - - =--- =

- =--- -

,

412.304

Certificado de Investimento

412.304

--~-

s. .1~, r1

)1 1

'-'-1

379.153

1

;,

... 1

~

'

... -

~r~:1

379.153

59

59

379.212

379.212

(
(
(
(

(

e
(

e
(
(

(
(
(

53
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9- INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
a) Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial

Parte integrante do Avulso do OFS nº 64 de 2018.

mpresas

·-"'!,_V-,•·

AlúehllrGJ1)

'

..

Aj11Stes d!!
Avaliação
Patrimonial

BB Seguros Participações S.A.

4.210 .872

7.887.845

7.912.353

(2.438.862)

9.549

2.404.805

7.887.845

'B B Mapfre SH1 Participações SA <2>

2.050 .198

2,733.592

3.165,316

(1,599.228)

10.620

1.120.563

2,697.271

1.1 20.563

Mapfre BB SH2 Participações SA <3>

1.968,380

3.438.292

2.198,335

(137.531)

(173)

(9.662)

2.050.969

(9.662)

2,697.271
---2,050.969

Brasilprev Seguros e Previdência SA

1.193.539

2.663.461

1.777.217

(621,851)

IRB-Brasil RE SA <• >

1.953.080

3.582.674

683.710

(120.052)

231.264

362.352

411 .447

(229.5~

9.500

16454

7.778

~ rasilcap Capitalização SA <5>
Brasildental Operadora de Planos Odontológicos SA
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
Total das participações

36.211

47.074

61.966
7.974.319

--

~-

818.315

1.974.632

818.315

1.974.632

156.263

545.855

156.263

545.855

683.710

-

170,412

352.293

170.412

352.293

411 .447

5.183

12.341

5.183

12.341

7.778

-

1.570.755

47.074

3.975.560

7.934.919

2.261.074

7.633.361

8.243.803

951

(1.585.668)

21

(4.024.530)

9.570

---

2.198.335

-

(1,849) (172.217)

(620)

-

3,165,316

1.777.2171

,,
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R$mil
Consolld!ldo

Capltal
Social

mpr-esas

Patrlrn6rilo
Liquido
Ajustadol1l

·~•uv

Exerclclo/2016
Ajustes de
Dividendos/
JCP
Avaliação
Patrlmonlal

31.12.2015

Parte integrante do Avulso do OFS nº 64 de 2018.

-

BB Seguros Participações S.A.

4.210.872

7.912.353

7.141 .522

s.~.

2.050.198

3.336.460

3.020.007

Mapfre BB SH2 Participações S.A.

1.968.380

3.731.289

2.230.688

1.193.539

2.400.224

-

-

--

n

B~ Mapfre SH1 PartiCiP.:_ções

------ n- - Bra~ l_erev_SegUrOS e Pr~vid~ c~

A_
. _ _ _ __

-

-

663.819

IRS-Brasil RE S.A.
Bra~ c,:p Capitalização
~~

=

Brasild ental Operadora de Planos Odontológicos S.A.(6>

~P~

1.794.476

ões S.A. l7l

---

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.

Total das participações

9.500
36.211
36.211

--

10.371

--

1.533

Sllldo
Contábil

muw1111•1tU1'j..,..

Contábil

-

Outros Resultado de
Eventos Equivalência

24.522

-

-

9.005

(176.101)

(7!_!;836)

845

-

(148.956)

(1.919)

(1.688.794)

32.453

(1.139.84_!)_

2.427.172

31.12.2016

· Resultado tlã
Equivalência Pabimonlal

Exerciclo/2016

Saldo Contibll

31.12.2016

31.12.201$

7.912.353

1.260.635

-3.165.316

1.260.635

3.165.316

3.020.007

134.743

2.198.335

134.743

2.198.335

2.230.688

756.732

1.777.217

756.732

1.777.217

1.794~

-- -- - ---

-

170.766

683.710

170.766

683.710

663.819

-

292.768

411.447

292.768

411 .447

405.22~

-

3.375

2.870

7.778

2.870

7.778

1.533

(791 .382)

28

(716.074)

1.445.679

2.618.514

8.243.803

8.115.752

(286.552)_

--

716.053
61.749
----61.966
-

(818.982)

(21)

716.074

164.895

61 .966

7.203.271

(3.299.158)

32.460

-

4.037.746

7.974.319

- ------

(1)P a tri;, ôni.;"liquido não ajustado p elo p-;;;:;;ent°Gãl de °pãrticipaçã'; societá;i;;-detido pela BB Seguridade.
(2) In clui no valor contábil do investimento em 31.12.2017 intangível no montante líquido de amortizações de R$ 274.782 mil e ganho alocado no montante de R$ 372.570 mil , oriundos do acordo de parceria com a Mapfre.
(3) Incl ui no valor contábil do investimento em 31.12.2017 intangível no montante líquido de amortizações de R$ 18.881 mil e ganho alocado no montante de R$ 489.042 mil oriundos do acordo de parceria com a Mapfre,
alé m de redução ao valor recuperável de ativos no valor de R$ 176.100 mil.
(4) Inclui no valor contábil do investimento em 31.12.2017 intangível no montante líquido de amortizações de R$ 5.324 mil. O valor reconhecido em "Outros Eventos" refere-se à venda parcial de ações em oferta pública do
IRB-Brasil Resseguras S.A.
(5) Inclui no valor contábil do investimento em 31.12.2017 o ágio na aquisição de participação societária da empresa Sulacap pela BB Seguros, ocorrida em 22/07/2011.
(6) O v alor reconhecido em "Outros Eventos" refere-se ao aporte de capital na Companhia, na proporção da participação detida.
(7) A C ompanhia foi incorporada pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. em 27/12/2016, conforme Nota 2.

b) Informações
Os dividendos/JCP recebidos dos investimentos em participações societárias avaliados pelo método de equivalência patrimonial totalizaram R$ 2.688 .750 mil em
31.1 2 .2017 (R$ 2.329.811 mil em 31.12.2016).
Os in vestimentos em participações societárias avaliados pelo método de equivalência patrimonial não possuem ações regularmente negociadas em bolsas de valores,
excet o o investimento no IRB-Brasil RE S.A, em função da abertura de capital (Nota 2.b).
Nenh um dos investimentos em participações societárias avaliados pelo método de equivalência patrimonial apresentou restrições significativas para a transferência de
recu r.s os na forma de dividendos em caixa ou de restituição de empréstimos ou adiantamentos nos períodos apresentados.
Não h á operações descontinuadas de investimentos em participações societárias avaliados pelo método de equivalência patrimonial nas quais o Grupo BB Seguridade
tenha parte.
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c) Descrição do Contexto Operacional dos Investimentos em Participações Societárias, por Segmento de Negócios
% de pai:tlclpáção
mentô/Ramo de âtiláção

31.12.20H'

Desérf,ç lo

Parte integrante do Avulso do OFS nº 64 de 2018.

Total

OM

74,99

49,99

74,99

49,99

Atuação no segmento de riscos de pessoas, seguros rurais e seguro habitacional.

74 ,99

49,99

Holding de outras sociedades dedicadas à comercialização de seguros de danos, incluídos os seguros de veículos e excluídos os seguros imobiliário e
agrícola.

50 ,00

49,00

50,00

49,00

50,00

49,00

50,00

49,00

Atuação no segmento de seguros de danos .

50,00

49,00

Atuação no segmento de resseguras no país e no exterior.

15,23

15,23

Comercializa planos de capitalização, bem como outros produtos e serviços admitidos ás sociedades de capitalização.

Segmento seguridade

Seguros - ~ da, habitacional e rural
Holding de outras sociedades dedicadas à comercialização de seguros de pessoas, imobiliário e agrícola.

BB Mapfre SH1 Participações S.A.
r

~

.

--

-

Atuação no segmento de seguros do ramo vida em geral.

•

fre Vida S.A.

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

_

_

Seguros - Patrimônio
Mapfre BB SH2 Participações S.A.
B~

--

~

eículos Compan!!!!!le Seguros

sistência ~ A. _ _

O~

Aliança do Brasil Seguros S.A.

.....~

-

---

~ pecializada na modalidade automóvel.

Atuação no segmento de seguros e cosseguros nos ramos de vida e elementares.

Mapfre Seguros Gerais S.A.
~

---

_ no segmento d!,:eguros de dan~
_o
tu_a_.çã
A_
____

---------~----------

adora de assistência 24 horas com foco de atuação no segmento de seguros de da~

--

~

seguros

IRB Brasil RE S.A.(11

--

p apitalização
Brasilcap Capitalização S.A.

66,66

49,99

Comercializa seguros de vida com cobertu ra de sobrevivência e planos de aposentadoria e benefícios complementares.

74 ,99

49,99

Comercialização de planos odontológicos.

74,99

49,99

100,00

100,00

·Previdência Privada

-

Brasildental Operadora de Planos Odontológicos
S.A.

-

:s ~_mento Corretagem
BB Corretora de Seguros e Adm. de Bens S.A.

Corretagem de seguros dos ramos elementares, vida e saúde, títulos de capitalização, planos de previdência complementar aberta e a administração
de bens.

-

-

- -,

(1 ) Em 31.12.2016 a participação era de 20,43%, alterada em função da oferta pública ocorrida em 2017.
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d) Informações de Resultado resumidas dos Investimentos em Participações Societárias, apurados
em Conformidade com as IFRS
d.1) Segmento Seguridade: Seguros -Vida, Habitacional e Rural
R$mil

(

(

(
(
(
(
(

M

Exercício/2017
Receitas
Receitas de juros

760.320

6.920.416

35.403

97.701

219.004

(22.025)

(75.881)

(97.906)

7.680.736

(8.682)

(41.001)

(49.683)

(47.536)

(774.326)

(842.893)

Lucro ou (prejuízo) do período

34.992

1.500.850

1.494.283

Outros resultados abrangentes

(1.111)

15.274

28.325

Resultado abrangente total

33.881

1.516.124

1.522.608

Despesa de IR/CSLL

(1) Apresenta os saldos consolidados da BB Mapfre SH1.
R$mil

(
(
Receitas

(

(

Receitas de juros
Despesas de juros

(

(

(
(

e

Lucro ou (prejuízo) do período
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

755.549

6.623.827

62.287

272.221

436.308

(43.119)

(101.048)

(144.169)

(9.273)

(28.595)

(37.868)

(56.049)

(922.718)

(1.015.070)

93.284

1.615.161

1.681 .071

5.675

27.025

32.700

98.959

1.642.186

1.113.n1

(1) Apresenta os saldos consolidados da BB Mapfre SH1.

d.2) Segmento Seguridade: Seguros - Patrimônio
R$mil

(

(

Exercícío/2017

(

Receitas

Aliança do Brasil
Seguros

Receitas de juros

(

(

(

79.314
(11,399)

5.811
6.240

(38.928)
83.778

93
6.333

328
84.106

(66.416)
36.143
(91.988)
(766)

201.458

(1)

(53.842)

(593)
1.222

(90.769)
(12.930)
(19.324)
(690)
(20.014)

(92.754)

R$mil
Exercício/2016
Receitas
Despesas de juros
Depreciação e amortização
Despesa de IR/CSLL

Aliança do Brasil
Seguros

BrasUveiculos
8.424.453

646.026

1.591.051

6.187.376

32.900

92.544

197.174

277

563.670

(21.187)

(45.228)

(210.204)

(8)

(276.627)
(84.913)

(6.646)

(13.839)

(64.428)

(58.630)

(59.799)

37.909

(623)

(155.309)

1.282

269.486

1.282

287.498

(

Lucro ou (prejuízo) do período

91.498

115.374

155.122

Outros resultados abrangentes

1.346

14.603

(

Resultado abrangente total

2.063
93.561

116.720

169.725

(

8.238.042
280

(1) Apresenta os saldos consolidados da Mapfre BB SH2.

Receitas de juros

(

6.115.309

51.078
(15.239)

(

(

1.518.306
(34,757)

(

e

7.379.376

18.012

(1) Apresenta os saldos consolidados da Mapfre BB SH2.

e
(

(

(
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Seguridade

)
d.3) Segmento Seguridade: Resseguros

)
R$mil

RB Brasil RE 'S/~
Receitas
Receitas de juros
Despesas de juros
Depreciação e amortiza~o
Despesa de IR/CSLL
Lucro ou (prejuízo) do período
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

Exercícío/2017

Exercício/2016

)

5.784.588
2.438.257
(1.757 .840)

5.005.002

)

1.166.123
(349.384)

,c,c.4:L)- - - - ~ - - - - ~ - -,(,,_,.29.059)
2,c93
(3:,::
- - - - - ~ - ~ ~ ~ - - - - - - --"'
(398.204)
(356.303)
836.0571
926.808
15.11 6
(11.274)
851.173
915.534

)

Exercício/2016

)

5.649.456
4.893.328
13=8
1.....
1.217.328 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1~.7-1.....

)

--------- ---~---- -------

(1.066 .090)
(823.490)
(2.005)~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _("2=.6~6~3
329.623)
(181 .962)
439.196
255.644

)

439.196

)

255.644

)
)

)

d.5) Segmento Seguridade: Previdência Complementar
R$mil

Receitas
Receitas de juros
Despesas de juros

)

R$mil
Exercício/2017

Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

)
)

d.4) Segmento Seguridade: Capitalização

Receitas
Receitas de juros
Despesas de juros
Depreciação e amortiza~o
Despesa de IR/CSLL
Lucro ou (prejuízo) do período

)

Exercício/2017

Exercício/2016

3.848.186

3.992.353
1.780.244
(123.979)

1.""20-3.664
- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - --'-'
- - - - - - - - - - - - - - - - ~ -(173.1 64)
(6.385)
(813.089)
1.091.159
Lucro ou (prejuízo) do ~riodo
1.268
Outros resultados abrangentes
1.092.427
Resultado abrangente total

- - - - - ~ - ~ - - -(4.668)
(688.312)
1.009.043
1.126
1.010.169

)
)
)

)

)

)
)

d.6) Segmento Seguridade: Saúde

)
R$mil

BrasHdenml Qperadora cte:Planos 8dontológlcos
Receitas
Receitas de juros
Despesas de juros
Depreciação e amortização
Despesa de IR/CSLL
Lucro ou (prejuízo) do período
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

)

Exercício/2017

Exercícío/2016

38.486

47.697

)

1.392
(255)
(14)
_
_____

)

.664
(520)
(40) _ _ _ _ _

~

(3.764)
6.911

(2 .291)
3.8271

6.911

3.8271

)
)

)
)
)

)
)

)
)

)
)
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(

(

d.7) Segmento Corretagem
R$mil

(
BB Corretora de Sltguros e Administradora de Bens

e

Receitas

(

Receitas de juros

e
e
(

2.748.282
178.807
(29.467)

2.764.298
225.471
(26.407)

(802.532)
1.570.755
21
1.570.776

(813.513)
1.609.938
6
1.609.944

(

(
(

(
(
(

e) Informações Patrimoniais resumidas dos Investimentos em Participações Societárias, apurados
em Conformidade com as IFRS
e.1) Segmento Seguridade: Seguros -Vida, Habitacional e Rural
R$mil

31.12.2017
Ativo circulante

(
(

Aplicações
Outros ativos circulantes

(

(
(

Outros passivos circulantes
Passivo não circulante

(
(

Passivos financeiros

Provisões técnicas

(

6.852.242
31.702
3.864.131
2.956.409
5.251.602
5.948.208
647.906
3.956.438
1.343.864
4.601.831
9.024
3.896.842
695.965
1.553.805

913.825
2.055
731.870
179.900
342.831
544.019
39.260
441.682
63.077
267.601
493
240.821
26 .287
445.036

R$mil

(

(

e
(
e

31.12.2016
Ativo circulante

(
(
(
(

(

Passivos financeiros
Provisões técnicas
Outros passivos circulantes
Passivo não circulante
Passivos financeiros
Provisões técnicas
Outros passivos não circulantes

(

8.051.227
33.757
4.853.538
3.163.932
6.803.638
6.751.782
689.115
4.398.120
1.664.547
4.869.432
9.517
4 .137.663
722.252
3.233.651

Patrimônio liquido ajustado

7.861 .107

688.588

6.464.915

9.402

15.098

24.700

457.132

3.424.294

4.561.468

222.054
585.477

3.025.523

3.274.939

5.550.780

7.377.712

530.936

5.861.687

6.702.625

30.495

648.582

720.514

414.246

3.856.196

4.270.442

86.195

1.356.909

1.711.669

254.975

4.423.427

4.678.402

3.807.923

4.046.309

1.402

1.402
238.386
15.187

615.504

630.691

488.154

1.730.581

3.857.792

(

(
(
(
(

(
59
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Seguridade

)
e.2) Segmento Seguridade: Seguros - Patrimônio

)
R$mil

Aliança do Brasil

Seguros

Brasilveículos

Mapfre Seguros
Gerais

Mapfre Asslstincla

Mapfre BB SH2

)
12.955

652.681

1.629.850

414
218.723
433.544

287
756.835
872.728

1.977.385
5.152.051

Ativo não circulante

342.350

1.179.249

2.382.032

Passivo circulante

602.225

1.412.418

6.074.451

32.133
413.900
156.192

135.861
1.167.667
108.890

327.567
4.805.877
941.007

Passivo não circulante
Passivos financeiros

152.882

901.890

1.010.840

2.065.612

1.733

Provisões técnicas
Outros passivos não circulantes
Patrimônio liquido ajustado

125.629
27.253

514.646

176.618

1.733
1.345.362
718.517

239.924

494.791

2.443.638

5.834

Mapfre Assistincla

Ativo circulante
Caixa e e uivalentes de caixa
Aplicações
Outros ativos circulantes

Passivos financeiros
Provisões técnicas
Outros passivos circulantes

)
12.9 3

8.1 53.075

7.166

Brasilveículos

831.286

1.332.846

6.551.081

7.452
202.532
621.302

10.144
445.848
876.854

Ativo não circulante

334.493

1.430.613

2.515.431

Passivo circulante

741.480

1.424.242

5.485.015

74.621
466.960
199.899

111.610
1.204.393
108.239

368.956
4.426.286

8.107

2.361
733.010
151.534
2.694.592

Seguros
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações
Outros ativos circulantes

Passivos financeiros
Provisões técnicas
Outros passivos circulantes

3.049.649
6.485.851
4.199.766

Mapfre Seguros
Gerais

Aliança do Brasil

509.835
6.387.444
1.255.796

149.071

Provisões técnicas
Outros passivos não circulantes
Patrimônio liquido ajustado

133.643
15.428

4
327.194
489.602

275.228

522.417

)
)
)
)

)

)

3.534.784

)

R$mil

)

Mapfre BB SH2

)

12.954

8.902.652

)
)

10.553

154.149
2.410.045
6.338.458

53

4.581.014

8.107'

7.865.914

)
)
)

1.048.509
1.852.776

Passivo não circulante
Passivos financeiros

)

2.365
1. 193.847:
656.564
4.900

3.764.976

)
)
)

)
)

e.3) Segmento Seguridade: Resseguros
R$mil

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações
Outros ativos circulantes
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivos financeiros
Provisões técnicas
Outros passivos circulantes
Passivo não circulante
Passivos financeiros
Provisões técnicas
Outros passivos não circulantes
Patrimônio líquido ajustado

31.12.2017.

31 .12.2016

8.295.1 27
20.591
1.503.043
6.771.493

8.059.522

213.543
1.742.216
6.103.763

6.138.404

5.561 .852

9.854.711

9.422.525

1.480.984
8.2 1.545
162.182

1.472.564

994.5 8

872.593

994.518

421.594
789
450.210

3.584.302

3.326.256

)

)
)

)
)
)

)
)

)

)
)
)

)

)
)
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Seguridade

e
(

e
(

e.4) Segmento Seguridade: Capitalização
Brasilcap Capltallzaçio
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações

(

(

Outros ativos circulantes
Ativo não circulante

Passivo circulante

(

Passivos financeiros
Provisões técnicas

(

Outros passivos circulantes

(
(

Passivo não circulante
Passivos financeiros
Provisões técnicas

8.607.947
88
8.585.938
21.921
3.700.744
11.006.213

9.952.200
174.723
991.567

10.762.799
243.414
851.386

991.567
362.352

851.386
451.092

226.610.394
177
225.886.565
723.652
12.151.938
30.390.089
615.007
29.671.428
103.654
205.708.782

199. 720.687
133
199.154.211
566.343
1.511 .848
27.716.390
562.529
27.075.921
77.940
171.115.921

204.848.496
860.286
2.663.461

170.457.638
658.283
2.400.224

36.122
1.881
23.643
10.598
459
19.724

20.776
781
13.507
6.488
389
10.794

13.135
6.589
402

5.850
4.944

----

(
(

6.959.487
35
6.935.890
23.562
4.521.355
10.126.923

e.5) Segmento Seguridade: Previdência Complementar

(

e
(

Brasilprev Seguro& e Previdência S.A.
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações

(

Outros ativos circulantes
Ativo não circulante

Passivo circulante

(
(

Passivos financeiros
Provisões técnicas
Outros passivos circulantes

Passivo não circulante

(

(
(

e
(

e.6) Segmento Seguridade: Saúde
Brasildental Opitradora de Planos Odontológicos S.A.

(

(
(

Outros ativos circulantes
Ativo não circulante

(

Passivo circulante

(

Provisões técnicas

Passivos financeiros

(

(
(

Outros passivos circulantes

Passivo não circulante
Passivos financeiros
Provisões técnicas
Outros passivos não circulantes

402
16.455

Patrimônio líquido ajustado

10.371

(
(
(

e
(
(

61

(
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Seguridade

)

e.7) Segmento Corretagem
R$mil
31.12.2016

31.12.2017

Caixa e equivalentes de caixa
Comissões a receber
Outros ativos circulantes
Ativo não circulante

Aplicações
Outros ativos não circulantes
Passivo circulante

743.746
734.490
521 .672
608.770

993.020

411 .737

809.161

)

Passivo não circulante

Passivos financeiros
Comissões a apropriar
Patrimônio líquido ajustado

)

)

197.033

183.859

1.676.728

2.181.706

)

341.547

818.982

)

771 .596

776.254

563.585
884.876

586.470
874.154

884.876

874.154

Passivos financeiros
Dividendos a pagar
Comissões a apropriar
Outros passivos circulantes

)
)

1.999.908

Ativo circulante

)

)

)
)

)

)
)

10 - DIVIDENDOS/ JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER
R$mil
ConaoNdado<21

Controlador(•>

Dividendos a receber

31 .12.2016

31.12.2017

341.547

1.273.950

2.922
9.287

6.302

1.273.950

12.209

6.302

Juros sobre capital próprio a receber
Total

31.12.2016

31.12.2017

)

)
)

R$
(1) Em 31.12.2017, R$ 341.547 mil referem -se aos dividendos a receber da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. Em 31.12.2016,
454.968 mil referem-se aos dividendos a receber da BB Seguros Participações S.A. e R$ 818.982 mil da BB Corretora de Seguros e Administradora
de Bens S.A.
e R$
(2) Em 31.12 .2017, R$ 9.287 mil referem-se aos juros sobre capital próprio a receber do IRB Brasil Resseguras S.A. (R$ 6.302 mil em 31.12.2016)
2.922 mil referem-se aos dividendos a receber da Mapfre BB SH2 Participações S.A.

)

)
)
)

)

)

11 - TRIBUTOS

)
)

a) Demonstração da Despesa de IR e CS

Exercício/2017 Exercício/2016

)

Exercfcio/2017 Exercício/2016

)

)

(20.512)

(956.258)

(871.497)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (20.512)

(956.258)

(871.497)

34.158

36.304

60.932

2.146

60.932

Valores Correntes
IReCS

R$mil
Consolidado

Controlador

)
)

Valores Diferidos
Ativo Fiscal Diferido

Diferenças intertemporais
Prejuizos fiscais/base negativa de CSLL

34.158

34.158

Total

13.646

(919.954)

)
)

(810 .565)

)

)

)
)

)

62
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Seguridade

(
(

b) Conciliação dos Encargos de IR e CS

(
(
(

(

Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
Encargo total do IRPJ (25%) e da CSLL (9%)

----

4.035.599

4.013.852

4.969.199

4.824.417

(1.372.104)

(1.364.710)

(1.689 .528)

(1.640.302)

Efeito no cálculo dos tributos:

(

Resultado da participação em controladas em conjunto - não tributével

1.351.690

1.372.833

768.765

890.295

(

Outros valores - despesas indedutíveis liquidas de receitas não tributáveis

34.060

(8.123)

809

(60.558)

Imposto de Renda e Contribuição Social

13.646

(919.954)

(810.565)

(

(

c) Despesas Tributárias
R$mil

(

~

(
(

Cofins

(
(

e

C•

.
a11 .. •t

l' •~.~ •, ~•

.-~~~~~ ~~~

-

.,

-

----

~_:f.~';ti?~

""7 3_·, ' , ..

.....

...

(225.518)

(64.008)

(64.692)

(49.641)

(47.141)

(7.640)

(752)

(8.147)

(48)

(59)

(78)

(89)

(7.578)

(12.941)

(346.938)

(345.587)

(4.515)

PIS/Pasep

(989)

(727)

IOF

(450)

ISS

iTotal

•

(232.459)

(6.091)

Outras

~ Yi'

-· ·- - ··-

,.

\

....

·- - - -

~~,1;•:~7'J r",~-~~i--~; - i~, 1~ ~ k

.,,

(

(

d) Ativos por Impostos Diferidos (Créditos Tributários)

(
(

Ativado

(

(

e

Diferenças Temporárias

27.997

34.158

(6.161)

(

Prejulzo fiscal/Base negativa

27.997

34.158

(6.161)

(

Total dos Créditos Tributários Ativados

27.997

34.158

(6.161)

Imposto de renda

20.586

25.116

(4.530)

7.411

9.042

(1.631)

97.315

38.726

(9.228)

4.567

(2.418)

4.241

(649)

60.523

(
(

Contribuição social

-- --------

(
(

(
(

Diferenças Temporárias

67.817
3.053

~mortizaçao de égio

3.053

(

Provisões passivas

6.390

(

Outras provisões
Prejuízo fiscal/Base negativa

27 .997

34.158

(6.161)

(

iTotal dos Créditos Tributários Ativados

97.315

38.726

(9.228)

67.817

(

Imposto de renda

72.363

28.474

(6.366)

50.255

e

Contribuição social

24.952

10.252

(2.862)

17.562

59.875

l
(

63
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)

Não Ativado
R$mil
Consolidado

Controlador

31.12.201 7

)

31 .12.2016

31.12.2017 31.12.2016

)

)
Ativos Fiscais Diferidos

17.795

Diferenças temporárias

34.158

Prejuízo fiscal/base negativa

34.158

Total

17.931

)

34.158

)

52.089

17.795

)
)

e) Expectativa de Realização

)
R$mil

)

Consolidado

Controlador
Valor Nominal Valor Presente

Valor Nominal Valor Presente

Em 2017

)

)

Em2018

)

Em 2019

9.175

8.112

9.460

8.260

Em 2020

7.453

6.084

21.802

17.584

8.084

6.084

19.258

14.334

)

Em 2021

Em 2022

3.285

2.335

14.851

10.288

)

------------~-~---------------

Em 2023

Em2024
Em 2025
Em2026
27 .997

Total

22.615

11.169

7.125

9.473

5.590

9.278

5.075

2.024

1.042

97.315

69 .298

)
)
)
)

Seguridade,
A expectativa de realização dos ativos fiscais diferidos (créditos tributá rios), referente às empresas BB
BB Seguros e BB Corretora , respa ldam-se em estudo técnico relativo ao exercício de 2017, sendo o valor presente
descontado da taxa média Selic (TMS) projetada para cada período de apuração.
mil,
Durante o exercício de 2017, observou-se a rea lização de créditos tributários no montante de R$ 9.228
superando a respectiva projeção de util ização no período.

)

)

)

)
)

)

f) Passivos por Impostos Diferidos
R$mil

)

31.12.2017

31.12.2016

)

262.882

262.882

Decorrente de amortização de ágio da Brasilcap

7.502

7.502

Decorrente de deságio sobre investimentos

1.887

2.531

)

Outras diferenças temporárias

1.062

1.062

)

273.333

273.977

)

Consolidado

)

Passivos Fiscais Diferidos
Decorrente da parceria com a MAPFRE

Total

)

)

Não há saldo de passivos por impostos diferidos no Controlador.

)

)
)
64

)
)
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Seguridade

(

e

g) Geração de Resultado Tributável Futuro

(
(
(

(

(
(

(
(

A BB Seguridade implementou ações de mudanças operacionais, que resultaram em maior receita financeira e
menor patamar de despesas administrativas . Tais medidas proporcionaram, desde março deste exercício, volumes
de receitas tributáveis superiores ás despesas dedutíveis, gerando base fiscal positiva.
Dentre as principais ações, estão a implantação do modelo de rateio e ressarcimento de despesas entre as
empresas BB Seguridade, BB Seguros e BB Corretora, firmado por meio de convênio, e a otimização do fluxo de
caixa decorrente do pagamento de dividendos das empresas controladas e coligadas da BB Seguridade.
A implantação e revisão do convênio de rateio e ressarcimento proporcionou queda significativa do patamar de
despesas administrativas da BB Seguridade, sendo que cada empresa do grupo BB Seguridade passou a arcar com
as despesas referentes ao seu respectivo consumo de estrutura .

(

No contexto do fluxo de caixa relativo aos dividendos, desde o início de 2017 as empresas coligadas BB Mapfre
SH1, Mapfre BB SH2, Brasilprev e Brasilcap passaram a distribuir dividendos à BB Seguros em periodicidade
inferior à semestral, permitindo assim que a BB Seguros também distribuísse dividendos intermediários para a BB
Seguridade. Também houve medidas a fim de viabilizar o pagamento de dividendos intermediários da BB Corretora
para a BB Seguridade.

(

Essas ações implantadas culminaram na elevação do saldo médio de aplicações financeiras e consequentemente o
volume de receitas financeiras, contribuindo assim para a apresentação de lucro tributável.

(
(

(
(

Assim, o estudo de geração de resultado tributável futuro e avaliação da capacidade de realização de Ativo Fiscal
Diferido apontou uma expectativa de geração de lucros tributáveis futuros na BB Seguridade , ensejando na ativação
de crédito fiscal no valor de R$ 34,2 milhões em setembro de 2017, decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa .

(

e

12 - COMISSÕES A RECEBER

(

(
(

e

BB Mapfre SH1

636.239

735.241

Mapfre BB SH2

89.300

87.716

(

Brasilprev

(

Outras

7.082

Total

1.869

1.667

734.490

824.624

191 .092

178.809

l

e
(

Não há saldo de comissões a receber no Controlador.

13-OUTROS ATIVOS

(

(

(
(

(
(

Depósitos judiciais
1/alores a receber de sociedades ligadas
Outros

il"otal

9

9

5.690

2.857

65

19

183

224

5.764

2.885

191 .275

179.033

(
(
(

(

(

65

(

(
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Seguridade

)

14 - DIVIDENDOS A PAGAR
R$mil

31.12.2017

Dividendos a pagar 11>

1.890.775

)

ConaoHdado

Controlador

31.12.2017

31.12.2016

1.890.775

1.670.810

31.12.2016

1.670.810

)

)
)

.12.2016).
(1) Em 31 .12.2017, R$ 652 mil referem-se aos dividendos não pagos de períodos anteriores (R$ 2.133 mil em 31

)

15- PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES

)

Ativos contingentes

)

Não foram reconhecidos ativos contingentes nas demonstrações contábeis consolidadas.

)

Ações fiscais
As ações são oriundas, principalmente, de autuações do fisco municipal/distrital e tratam de Imposto Sobre Serviços
de Qua lquer Natureza (ISS).

)

)

Ações cíveis

)

Nas ações de natureza cível, destacam-se os pedidos de indenizações diversas (dano material, moral, etc.), litígios
quanto ao pagamento de sinistros e aplicabil idade do código de defesa do consumidor.

)
)

Ações Trabalhistas

)

As contingências decorrem de ações em que se discutem pretensos direitos trabalhistas relativos a seguros
empresariais distribuídos pela BB Corretora .

)
)

a) Provisões
e
Em conformidade com o CPC 25 (IAS 37), a BB Seguridade constitui provisão para demandas fiscais, cíveis
trabalhistas com risco de perda "provável" .

)

Provisão para demandas fiscais, cíveis e trabalhistas classificadas como prováveis

)
R$mil

)
)

Consolidado('K2l

)
Exercício/2016

Exercício/2017

)
Demandas Fiscais
Saldo inicial

73

291

Constituição

807

19

)
)

Reversão de provisão
(237)

Baixa
880

73

Saldo inicial

13.806

10.611

Constituição

11 .012

10.619

Reversão de provisão

(4.318)

(4.464)

Baixa

(2.779)

(2.960)

17.721

13.806

Saldo final
Demandas Cíveis

Saldo final

Demandas Trabalhistas

)
)
)
)

)

)

Saldo inicial

173

Constituição

46

279

(26)

(106)

Reversão de provisão

)

)
)

Baixa
Saldo final
Total

193

173

18.794

14.052

(1) Referem-se, principalmente, às contingências registradas na BB Corretora .
classificadas como prováveis no
(2) Em 31.12.2017 e em 31.12.2016 não existem saldos de provisão para demandas fiscais, civeis e trabalhistas
controlador.

)

)

)
)

66

)
)
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Seguridade

(

e

Fluxos estimados de saída de benefícios econômicos

(

Trabalh

(
Até 5 anos

(

(

(
(

e
(

188

472

14.431

15.091

5

308

3.213

3.526

100

77

177

17.721

18.794

De 5 a 10 anos
Acima de 10 anos
irotal

193

Dado o cenário de incertezas de duração dos processos, bem como a possibilidade de alterações na jurisprudência dos
tribunais, os fluxos de saída de benefícios econômicos têm sido estimados com base nas melhores informações
disponíveis.

b) Passivos Contingentes

(

As demandas fiscais e cíveis classificadas com risco "possível" são dispensadas de constituição de provisão em
conformidade com o CPC 25 (IAS 37) .

(

Saldos dos passivos contingentes classificados como possíveis

(

R$mil
•

e

- , . ~ ·:
"r

(
(

'

1-- •• •-,..;,.

•. , ~ ,,

•

• • ,

· ,

-·~

,~#,•

·~

~; •

- . .... ••

- - _,,...

(

(
(

(

(

-

41

Demandas trabalhistas

161 .155

172.996

Demandas fiscaisl'l

4.282

3.149

177.319

164.304

Demandas cíveis

(

,;,r . . .

fcl~ ê' , , 1;r.~" ·
-----?-- ----~"."= ..... ~~"...,....
..;-..í1/V •+ ::t r
--1~ 1;~f\1 1 . ,

irotal

(1) Refere-se, principalmente, à ação judicial de natureza fiscal com o objetivo de anular decisão administrativa que não homologou declarações de
compensação de saldos negativos de IRPJ com diversos tributos próprios. Existe depósito em garantia para a ação mencionada conforme
demonstrado no item "c" abaixo.

Não há saldo de passivos contingentes classificados como possíveis no Controlador
A BB Seguridade não possui passivos contingentes de suas controladas em conjunto compartilhados com outros
investidores das controladas em conjunto e nem é responsável solidária por todos ou parte dos passivos de suas
controladas em conjunto.

(

c) Depósitos em Garantia de Recursos

(

Os depósitos em garantia são depósitos de quantias em dinheiro e são efetuados no Banco ou em outra instituição
financeira oficial, como meio de pagamento ou como meio de garantir o pagamento de condenações, indenizações,
acordos e demais despesas decorrentes de processos judiciais. Os valores estão apresentados no balanço
patrimonial em Outros Ativos.

(
(
(

Saldos dos depósitos em garantia constituídos para as provisões e passivos contingentes
R$míl

(

,.

(
(

(
(

(
(

...

.:,,: ~•,,.• .,:.r.·:·.~~
·,

• .:,-.. "'-,li:'"'

..

~,,....• -. --,

\1:;ir;,.,.-\;r.111_

-

-

. . '. .,.,J''

---

- Y"'y

1

-

_~ i

-

•

~

--

-

-

-

~

·•

-

V\

-,,

~

1• l ·,
r,
~' ~ Vt/.d},.f. ·J
- ~ - - - ~ -- ~
l

•

-

••· ~

'

9

Demandas trabalhistas

186.533

Demandas fiscais l'l

175.572

Demandas civeis

9

9

4.550

3.237

irotal

9

9

191.092

178.809

(1) Refere-se, principalmente, à ação judicial de natureza fiscal com o objetivo de anular decisão administrativa que não homologou declarações de
compensação de saldos negativos de IRPJ com diversos tributos próprios. O valor atualizado do referido depósito judicial é de R$ 138.997 mil
(R$131.115 mil em 31.12.2016), referente à investida 88 Corretora, sendo sua atualização pela taxa SELIC.

(
(

(

67
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)

16 - COMISSÕES A APROPRIAR
R$mil

)
)

Consolidado

31.12.2017

31.12.2016

)

1.479.152

1.476.780

)

177.320

173.628

1.656.472

1.650.408

BB Mapfre SH1
Mapfre BB SH2
Total

)

)

Não há saldo de comissões a apropriar no controlador.

)

)

17- OUTROS PASSIVOS
R$mil

Consolidado

Controlador

)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

5.085

5.162

30.994

23.194

__
Programa de remuneração variável de administradores _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3.367

3.556

3.367

3.556

31.12.20171 11
Valores a pagar a sociedades ligadas

Outros

1.106

Total

9.558

2.926

4.008

29.67

38.369

8.718

)

(Enterprise
(1) Em 31.12.2017, o valor de R$ 1.106 mil (Outros) refere-se aos valores a pagar do contrato de compra do software de gestão adquirido
Resource Planning - ERP) .

)

)
)
)

)

)

18- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

)

a) Capital Social
O Capital Social , no montante de R$ 5.646.768 mi l em 31.12.2017 e 31.12.2016, está dividido em 2.000 .000 .000
(dois bilhões) de ações ordinárias em 31 .12.2017 e 31 .12.2016, representadas na forma escriturai e sem valor
nominal. O Patrimônio Líquido de R$ 8.898.470 mil (R$ 8.289.065 mil em 31 .12.2016), corresponde a um valor
patrimonial de R$ 4,45 por ação (R$ 4, 14 por ação em 31 .12.2016).

)
)
)

)

b) Reservas de Capital e Lucros
R$mil

Controlador e Consolidado

)

31.12.2017

31.12.2016

Reservas de Capital

1.276

1.004

Reservas de Lucros

3.337.198

Reserva Legal
Reserva Estatutária

)
)

2.737.363

)

910.048

707.586

)

2.427.150

2.029.777

)

c) Lucro por ação

)
Controlador e Consolidado

Lucro liquido atribuível aos acionistas (R$ mil)
Número médio ponderado de ações (básico e diluído)

)

Exerciclo/2017

Exercício/2016

4.049.245

4.013.852

1.996.599.103

1.996.668.624

)
)

2,01

)

O lucro por ação básico é calculado pela divisão do lucro líquido atribuível aos acionistas controladores pela média
ponderada do número de ações ordinárias em circulação em cada um dos períodos apresentados.

)

Lucro por ação (básico e diluído) (R$)

- - --

------

2,03

-

--

----

O lucro por ação diluído é calculado pela divisão do lucro líquido atribuível aos acionistas controladores pela média
ponderada do número de ações ordinárias em circulação, incluindo o efeito de todas as ações ordinárias potenciais
di luíveis.

J

)

)

)
68

)
)
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A BB Seguridade não tem opção, bônus de subscrição ou seus equivalentes que dão ao seu titular direito de adquirir
ações. Assim, o lucro líquido por ação básico e diluído são iguais.

(

d) Dividendos

(
(

(
(
(

Base de cálculo:

3.846.783

3.813.159

Lucro líquido

4.049.245

4.013.852

Reserva legal constituída no período

(202.462)

(200 .693)

Dividendo Mínimo Obrigatório

961 .696

953.290

Dividendo Mínimo Obrigatório Pago referente ao_1_0 _s _em
_ es_tr_e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

462.914

485.545

(

Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar

498.782

467.745

(

Dividendo Adicional

2.487.714

2.350.772

Dividendo Adicional Pago referente ao 1° Semestre - - - ~ - - - - - - ~ - ~ - - - - - - Dividendo Adicional Proposto a Pagar

1.096.374

1.149.973

1.391.340

1.200.799

55

132

(
(
(

e
(
(

e
(
(
(
(

Lucros Acumulados

----------------------------------------------

Dividendo Prescrito referente ao 1º Semestre

Dividendo Prescrito referente ao 2° Semestre

Reserva Estatutária

32
23

132

397.373

509.097

Saldo do lucro líquido ajustado, após as destinações

Em abril de 2017 foi publicada a Política de Dividendos da BB Seguridade com vigência até abril de 2018.
Os dividendos adicionais propostos apurados no 2° semestre de 2017 foram aprovados pelo Conselho de
Administração em 20.12.2017, em consonância com art. 21 do Estatuto Social da BB Seguridade.
Os dividendos apurados no 1° semestre de 2017 foram pagos em agosto de 2017 , corrigidos monetariamente pela
taxa Selic, no montante de R$ 1.580.426 mil.

e) Dividendos por ação

(

(

Dividendos

1.890.145

0,947

1.559.320

0,781

Dividendos

1.668.544

0,836

1.635.518

0,819

(
(

(

(
(
(

(
(
(
(

f) Outros Resultados Abrangentes Acumulados
Os outros resultados abrangentes acumulados decorrem principalmente da valorização ou desvalorização resultante
do ajuste ao valor de mercado , pelo valor líquido dos efeitos tributários, dos títulos classificados na categoria ativos
financeiros disponíveis para venda, tendo como contrapartida a adequada conta patrimonial.
Tendo em vista que a BB Seguridade não possui títulos classificados como ativos financeiros disponíveis para
venda , os outros resultados abrangentes constantes em suas demonstrações são reflexo dos valores existentes nas
empresas controladas e controladas em conjunto nas quais a BB Seguridade detém participação.

(
(
(

(
(
69

(

(
(
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Seguridade

)

g) Participações Acionárias (Quantidade de Ações)

)

31.12.2016

31.12.2017
Ações

¾Total

Ações

o/o Total

1.325.000.000

66,25

1.325.000.000

66,25

671 .596.485

33,58

3.403.51 5

0,17

3.393.453

0,1 7

Total

2.000.000.000

100,00

2.000.000.000

100,00

Residentes no país

1.466.386.643

73,32

1.438.762.629

71,94

533.613.357

26,68

561.237.371

28,06

Banco do Brasil
Outros Acionistas
Ações em Tesouraria

Residentes no exterior

)
)
)

)
)
)

h) Ações em Tesouraria

)

h.1) Programa de Remuneração Variável
ao
O Programa de Remuneração Variável da Diretoria da BB Seguridade prevê que, do valor total destinado
em
pagamento da remuneração variável , 50% será realizado em ações da BB Seguridade (BBSE3). Do total pago
ações, 20% será imediatamente transferido para a titularidade do beneficiário e 80% será diferido pelo prazo de quatro
anos .
Em maio de 2014, apurada a remuneração variável a que tiveram direito os dirigentes da Companhia pelos resultados
e
alcançados em 2013, foram adquiridas 11 .600 ações da BB Seguridade e colocadas em tesouraria . O custo mínimo
máximo por ação foi de R$ 28,64 e R$ 28 ,65 , respectivamente .
a
Em 13 de novembro de 2014, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizou a BB Seguridade a efetuar
de
negociação privada de ações de sua própria emissão , com o intuito de suprir, por meio destas, o pagamento
de
parte da remuneração variável dos membros de sua Diretoria Executiva por meio de ações , sem a necessidade
submeter, a cada ano , novas sol icitações àquela comissão . Trata-se, portanto , de autorização permanente .
Em março de 2015, apurada a remuneração variável a que tiveram direito os dirigentes da Companhia pelos resultados
alcançados em 2014, foram adquiridas 19.500 ações da BB Seguridade e colocadas em tesouraria. O custo mínimo,
médio e máximo por ação foi de R$ 32,74, R$ 32 ,81 e R$ 32,85, respectivamente .
Em março de 2016, apurada a remuneração variável a que tiveram direito os dirigentes da Companhia pelos resultados
por
alcançados em 2015, foram adquiridas 21 .372 ações da BB Seguridade e colocadas em tesouraria . O custo único
ação foi de R$ 28,50 .

)

)
)

)

)
)
)

)
)

)
)

)
)

)

Em março de 2017, apurada a remuneração variável a que tiveram direito os dirigentes da Companhia pelos resultados
alcançados em 2016, foram adquiridas 25.703 ações da BB Seguridade e colocadas em tesouraria. O custo mínimo,
médio e máximo por ação foi de R$ 28,59, R$ 28,70 e R$ 28,99, respectivamente .

)

h.2) Programa de Recompra

)

de
Em 15 de outubro de 2015, o Conselho de Administração aprovou o Programa de Recompra de até 10.000 .000
O
.
cancelamento
ou
alienação
posterior
e
tesouraria
em
permanência
para
ações de própria emissão da companhia
pela
prazo de vigência é de até 365 dias contados a partir daquela data, em consonância com o limite estipulado
R$
Instrução CVM 567 . Esse programa vigorou até 15.10.2016, e foram adquiridas 3.360 .000 ações, no montante de
82 .201 mil , com custo mínimo, médio e máximo por ação de R$ 21,09, R$ 24,46 e R$ 27,76, respectivamente .
de
Em 27 de outubro de 2016, o Conselho de Administração aprovou o li Programa de Recompra de até 10.000 .000
O
cancelamento.
ou
alienação
posterior
e
tesouraria
em
permanência
para
companhia
da
ações de própria emissão
pelo
prazo de vigência é de até 365 dias contado da data de aprovação. Até 31 .12.2017 não houve aquisição de ações
referido Programa.

)

)
)
)

)

)

)

)
)
)
)
)
)
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(

h.3) Quantidade de Ações em Tesouraria

e
(

Programa de Remuneração Variável

43.515

33.453

e

Programa de Recompra

3.360.000

3.360.000

Total

3.403.515

3.393.453

(

(

O valor de mercado das ações em tesouraria, calculado com base na última cotação de 28.12.2017, é de R$ 96 .966
mil.

(

i) Pagamento Baseado em Ações

(

i.1) Programa 20 13

(

Em março de 2013 , a BB Seguridade aprovou pagamento de remuneração variável aos membros da Diretoria
Executiva , na forma de ações ou instrumentos baseados em ações. Os membros dessa Diretoria receberão a título
de bonificação anual relativa ao exercício de 2013, dentro do montante global aprovado pela Assembleia Geral
Ordinária de 28.03 .2013, um valor entre seis e doze honorários, de acordo com o atingimento da meta de Retorno
sobre o Patrimônio Líquido - RSPL.

(
(

(
(

(
(

e

Em maio de 2014 a BB Seguridade adquiriu 11.600 ações por meio de aquisição direta das ações em tesouraria e
foram transferidas 2.313 ações aos membros da Diretoria Executiva. A primeira e a segunda parcela anual de 2.31 O
ações foram transferidas em março de 2015 e março de 2016 , respectivamente. Além das transferências efetuadas,
foram remanejadas 47 ações excedentes para o programa de 2015. Em março e abril de 2017, foram transferidas
2.310 ações referente a terceira parcela anual.

(

Dessa forma permaneceram 2.31 O ações registradas em tesouraria e bloqueadas para movimentação, estando
prevista a transferência das parcelas diferidas, conforme cronograma apresentado no quadro a seguir:

(

Cronograma estimado para transferência

(

Quarta parcela

2.310

e

irotal

2.310

(

i.2) Programa 2014

(

O Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva da BB Seguridade para 2014 foi aprovado pelo
Conselho de Administração da Companhia em 21 .03.2014.

(

(

(

15.03.2018

Em Março de 2015, a BB Seguridade adquiriu 19.500 ações por meio de aquisição direta das ações em tesouraria e
foram transferidas 3.895 ações aos membros da Diretoria Executiva. A primeira parcela anual de 3.887 ações foi
transferida em março de 2016. Além das transferências efetuadas, foram remanejadas 57 ações excedentes para o
programa de 2015 . Em março e abril de 2017, foram transferidas 3.887 ações referente a segunda parcela anual.

e

Dessa forma permaneceram 7.774 ações registradas em tesouraria e bloqueadas para movimentação, estando
prevista a transferência das parcelas diferidas, conforme cronograma apresentado no quadro a seguir:

(

fronograma estimado para transferência

(
(

(

e
(
(
(

(

Terceira parcela

3.887

31.03.2018

Quarta parcela

3.887

31.03.2019

Total

7.774

i.3) Programa 2015
O Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva da BB Seguridade para 2015 foi aprovado pelo
Conselho de Administração da Companhia em 20 .11 .2015 .
Em março de 2016, a BB Seguridade adquiriu 21.372 ações por meio de aquisição direta das ações em tesouraria.
Além das aquisições efetuadas, foram remanejadas 104 ações excedentes dos programas de 2013 e 2014 . Em abril
de 2016 foram transferidas 4.304 ações aos membros da Diretoria Executiva . Em março de 2017 , foram transferidas
4.293 ações referente a primeira parcela anual.

(
(
(

(
(
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Seguridade

Dessa forma permaneceram 12.879 ações registradas em tesouraria e bloqueadas para movimentação, estando
prevista a transferência das parcelas diferidas, conforme cronograma apresentado no quadro a seguir:

)

)

Quantidade de ações

Data prevista

Segunda parcela

4.293

31.03. 201 8

Terceira parcela

4.293

31 .03.2019

)

Quarta parcela

4.293

31 .03.2020

)

12.879

Total

)

)

i.4) Programa 2016

)

O Programa de Remu neração Variável da Diretoria Executiva da BB Seguridade para 2016 fo i aprovado pelo
Conselho de Administração da Companhia em 11 .12.2015 (versão sem metas) e em 22 .01 .2016 (versão com
metas).
Em março de 2017, a BB Seguridade adquiriu 25 .703 ações por meio de aqu isição direta das ações em tesouraria e
foram transferidas 5.151 ações aos membros da Diretoria Executiva .
Dessa forma permaneceram 20 .552 ações registradas em tesouraria e bloq ueadas para movimentação, estando
prevista a transferência das parcelas diferidas, conforme cronog rama ap resentado no quadro a seguir:
Quantidade de ações

Data prevista

Primeira Parcela

5.138

31.03.201 8

Segunda parcela

5.138

31 .03.2019

Terceira parcela

5.138

31 .03.2020

5.138

31 .03.2021

-------- ----

Quarta parcela

)

)

)
)

)

)
)

)

)

20.552

Total

)

i.5) Programa 2017

)

O Programa de Rem uneração Variável da Diretoria Executiva da BB Seguridade pa ra 2017 foi aprovado pelo
Conselho de Administração da Companhia em 27 .01 .2017 .

)
)

Para o referido Programa, não houve alteração em relação ao mecanismo de remuneração por ações vigente nas
versões de anos anteriores .

)

Para o exercício de 2017, de acordo com o montante global aprovado pela Assembleia Geral Ordinária, a BB
Seguridade provisionou R$ 1.087 mi l para pagamento de rem uneração variável aos membros da Diretoria Executiva .

)

)

)

)

19 - RESULTADO FINANCEIRO
R$ mil
ConsoNdado

Controlador

)

Exercicio/201

Exercicio/2017

Exerciclo/2016

Exerclclo/2017

Receitas Financeiras

152.903

116.307

343.399

326.963

Aplicações financei ras

113.447

51 .015

308.323

290.80

4. 132

3.467

21.333

19.190

11 .169

13.956

2.559

3.015

Atu alização monetári a de tributos
Atualização monetária de depósitos judiciais
Atualização monetária de dividendos

35. 324

61.825

Despesas Financeiras

(56.135)

(72.451)

(66.752)

(n.961)

Atualização monetári a de dividendos

(55.751 )

(72.052)

(55.751)

(72.052)

(375)

(399)

(8,882)

(872)

(2.11 9)

(37)

276.647

254.002

Serviços do sistema financeiro
Outras despesas financeiras

Resultado Financeiro

(9)
96.768

43.856

)
)

)

)
)

15

Outras receitas financeiras

)

)
)
)

)

)
72
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(
(

20 - DESPESAS COM PESSOAL
R$mil

(
(

~
•

Exerclclo/201

~__.~~~~~

· ·•

.,

fJ - :-: .. ~~f.i;·1~1
r'i~(

('

0 . . (r.f°'r~~,.

----.

\

_~,

,.,

-

-

'7 ",- ;:',

i-

-

..._..,.

---.

,

~

-

··:~

l

J ;)~-!

.

,.

(
(
(

Proventos

(7.930)

(18.747)

(31.799)

(31 .111)

Encargos sociais

(4.415)

(9.445)

(16.064)

(15.688)

Honorários

(2.101)

(3.441)

(3.780)

(3.982)

(1 .959)

(3.048)

(2.530)

(3.228)

(

Capacitação

(219)

(397)

(666)

(628)

(16.624)

(35.078)

(54.839)

(54.637)

(

(

e
(
(

iTotal

(1) A variação observada foi em virtude, principalmente, da implantação do modelo de alocação e ressarcimento de despesas entre as empresas BB
Seguridade, BB Seguros e BB Corretora, ocorrida em maio de 2016, e das revisões efetuadas em maio e novembro de 2017 , acarretando queda nas
despesas administrativas da BB Seguridade em virtude de sua alocação nas empresas BB Seguros e BB Corretora, que passaram a arcar com as
despesas referentes aos seus respectivos consumos de estrutura.

21 - CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS
a) Custos dos serviços prestados

.

(

(

•.

R$mil

-: . . - - ~~~~~---::::-~s; zt ~ - ~~ ,
.

~•4.

.J

~~

•

--:,,---:, ,~~ .

1

-,-1 ir - -~-rr~~-.:J~

-

~ --

,,..

(

(78.884)

(94.779)

(42.103)

(61 .552)

- ~ - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ - - - - - (27 .652)
(148.639)

(191.493)

e

Custo processamento de dados

(

iTotal

(

Não há custos de serviços prestados no Controlador.

(

b) Despesas administrativas diversas

(35.162)

(
(
(67)

(69)

(12.775)

(15 .934)

(8.332)

(12.682)

(8.744)

(17.622)

(1.830)

(3.367)

(5.029)

(3.855)

Viagens a serviço

(863)

(1 .054)

(1.576)

(1.054)

Processamento de dados

(299)

(21)

(1.369)

(21)

Gastos com comunicação

(844)

(1.316)

(844)

(1.411)

e

Despesas com Doação e Patrocínio

(

Despesas com aluguéis e Taxa Condominial

e
(
(
(
(

(

Publicações

(322)

(316)

(322)

(316)

Serviços contratados de terceiros

(171)

(626)

(179)

(630)

Promoções e relações públicas

(142)

(315)

(142)

(315)

Outras

(479)

(330)

(1.558)

(632)

(13.349)

(20.096)

(32.538)

(41.790)

Total

(1) A variação observada foi em virtude, principalmente, da implantação do modelo de alocação e ressarcimento de despesas entre as empresas BB
Seguridade, BB Seguros e BB Corretora, ocorrida em maio de 2016, e das revisões efetuadas em maio e novembro de 2017, acarretando queda nas
despesas administrativas da BB Seguridade em virtude de sua alocação nas empresas BB Seguros e BB Corretora, que passaram a arcar com as
despesas referentes aos seus respectivos consumos de estrutura .

(

e
e
(
(
(

( ==:----r-c====-=================----=========c
73

(
(
(
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)

22- OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

)
R$mil

)

ConsoHdado

Controlador

Exercício/2017

Exercicio/201

Exercíclo/2017

Exercício/2016

Recetta com ADR

1.030

552

1.030

Despesa de depreciação

(208)

(202)

(208)

(202)

(4.742)

(3.150)

----

)

269.246

Ganho de Capital em alienação de Investimento em coligada< 1I

ív_ei_s _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ __
s _e _c_
(Constituiçãopreversão de provisões trabalhistas, fiscai_

55

(176.101)

Perda por redução ao valor recuperá vel <21

)

)
)
)

15

824

11

365

266.150

(178.890)

)

(1) Refere-se a alienação de 16.206.387 ações do IRB Brasil no âmbito da oferta pública (Nota 2).
(2) Refere-se a perda por redução ao valor recuperável da Mapfre BB SH2.
ao Programa
(3) No exercício de 2017 - Consolidado, R$ 2.605 mil refere-se a receita do benefício fiscal na BB Corretora em decorrência da adesão
mil refere-se a
Especial de Regularização Tributária (PERT) Conforme Medida Provisória 783/2017 e Instrução Normativa RFB 1.711 /2017; R$ 1.638
Corretora.
BB
na
Incentivados
Investimento
em
perda
a
refere-se
mil
105
R$
e
despesa de provisão de corretagens a devolver à Brasilprev;

)

Outras<' 1

822

Total

)

)

)
23 - RECEITAS DE COMISSÕES

)
R$mil

)

Con~Hdado

)

Exercicio/2017

Exerciclo/2016'

1.714.587

1.596.729

)

Brasílprev

478.873

576.616

)

Mapfre BB SH2

283.420

304.971

Brasilcap

264.224

279.502

7.178

6.480

2.748.282

2.764.298

BB MapfreSH1

Outras empresas

Totali 11

Não há saldo de receitas de comissões no controlador.

)
)
)
)

24 - PARTES RELACIONADAS
Custos com remunerações e outros benefícios atribuídos ao Pessoal Chave da Administração da BB Seguridade,
formado pela Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria, Conselho de Adm inistração e Conselho Fiscal :
R$mil

Exercício/2017

Exercício/2016

5.196

5.361

)
)

)

)
Benefícios de curto prazo

)

4.520
3.555

)

471
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Remuneração Variável
Outros111

249

55
2=
5 _ _ _ _ _ _-=
=4~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2
308
369
307

Remuneração Baseada em Ações (21

iTotal
<1 >
<21

331

)

)

298

628

415

5.824

5.776

Benefícios considerados: assistência mêdica, avaliação de saúde e previdência complementar dos administradores.
semestre
Refere-se ao custo das ações relativas às parcelas dos programas de pagamentos baseados em ações de 2013, 2014, 2015 e 2016. No 1º
/20 17 houve transferência aos beneficiários de ações dos programas de 2013, 2014, 2015 e 2016.

De acordo com a política de remuneração variável da BB Seguridade Participações, estabelecida em conformidade
com a Lei 6.404/76, artigo 152 e o CPC 1O - Pagamento Baseado em Ações, parte da remuneração variável da
Diretoria Executiva é paga em ações.
O Comitê de Auditoria - COAUD foi constituído em 12.02.2015.

)

)

)
)
)

)

)
)
74

)
)
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(

(

(

(
(
(

e
(

(
(

A BB Seguridade não oferece benefícios pós-emprego ao Pessoal Chave da Administração, com exceção daqueles
que fazem parte do quadro funcional do Banco do Brasil S.A., controlador da Companhia .
O Grupo BB Seguridade realiza transações bancárias com o seu controlador, Banco do Brasil S.A., como depósitos
em conta corrente (não remunerados), cartões empresariais, aplicações financeiras, prestação de serviços e de
garantias, em condições equivalentes às disponibilizadas a demais clientes .
Adicionalmente, a BB Seguridade e suas subsidiárias integrais possuem convênio firmado com o Banco do Brasil
S.A. para rateio e/ou ressarcimento de despesas e custos diretos e indiretos decorrentes do uso do quadro de
pessoal, recursos materiais, tecnológicos e administrativos, necessários para a manutenção das atividades das
Companhias e, em especial, comercialização de produtos no canal bancário . O convênio visa capturar sinergias
decorrentes do compartilhamento de recursos e seus termos preveem que o ressarcimento siga critérios de rateio
conforme a efetiva utilização dos recursos .
O Grupo BB Seguridade não concede empréstimos a seus Diretores e aos membros dos Conselhos Fiscais e de
Administração e do Comitê de Auditoria.

(

Apresentamos as principais operações com partes relacionadas vigentes entre as empresas do Grupo
BB Seguridade:

(

a) Sumário das Transações com Partes Relacionadas

(
(
(

e
(

(

88 Seguridade - Controlador
R$mil

31

Controladó,,

(

.

.

_,_ ..._ . __. __
--&-iífZ-f~J? ~.:

~ ~ ~ · - - ; - - - - - -........

-

-

-

- --

.:: .e,'~;::

~-

:·,

1

-

..

-

-

~ ;, .. ---:-i

--q
-

-

,~

~

~ 1 fl

Ativo

665.538

2.429.600

Caixa e equivalentes de caixa
Dividendos a receber
Valores a receber de sociedades ligadas

(

-~'-1

341.547

1.273.950

5.690

2.85i1

Passivo
Dividendos a pagar
alores a pagar a sociedade ligadas

1.252.638

1.106.912

5.087

5.162

(

e

R$mil

. ~~--~Exerci

(

e

l=r' ~•-! ,,vJt\ l ,,

,.:

Controlador 11 -•. _ --l • ,;;:~·:~'., ,(;~• • -:: -

(

(

, .. ~-.;.

- :~-,, . ,. 1'.,J'~•~,_:->,

--.- -

~

!

~~-(~':l~;riifs}

Resultado

Despesas com pessoal
Despesas administrativas <•>

(

Variações monetárias ativas

(

Variações monetárias passivas

113.447

51.015

(16.624)

(35.078)
(4 .710)

(6.125)

61.826

35.324
(47.735)

(36.935)

(
(

(

(
(

(
(
(

(
(

e
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Seguridade

BB Seguridade - Consolidado

R$mil

31 .12.2016

31.12.2017

Controlador 111

Cóntrolador 111 Controle Conjuntol 31

)

Controle Conjunto('I

Ativo
_1_4_ _ _ _ _ _ _ __
17_4_.9
. 1_7_9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_._
_ ix_a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_.6_4_4_
e..ca
s..d..
nt..e..
e..
Caixaeequival..

Ativos financeiros mantidos até o vencimento

114.049

103.529

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

412.304

379.153

Dividendos/JCP a receber
Comissões a receber

)

)

)

59

Ativos financeiros disponíveis para venda

)

)

12.209

6.302

734.490

824.624

)
)

)

Passivo
1.106.912

1.252.638

Dividendos a pagar

419

22 .775

13.678

17.254

Valores a pagar a sociedade ligadas

1.656.472

Comissões a apropriar

)

1.650.408

)

R$mil

)

)
Exercíclo/2016

Exercíclo/2017

)

Controlador 111 Controle Conjuntol31

Co11li'olador 111

Controle
Conjunto(3>

)

Resultado
_0_2_.5_2_9_ _ _ _ ___..
_ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3
Receita de juros de instrumentos finance_ir_o_s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_8_8_.66
2.764.298

2.748.282

Receita de comissões
Despesas com pessoal
Despesas administrativas diversas/Custos dos serviços prestados!•>
Variações monetárias passivas

(54.839)

(54.637)

(103.461)

(190.432)

(36.935)

(47.735)

)

b) Remuneração paga a Empregados e Administradores
Em 15.04.2016, foi assinada nova versão do convênio de cessão de funcionários do Banco do Brasil S.A. para a BB
Seguridade Participações S.A., para o exercício de funções dos níveis Diretivo, Gerencial e outros cargos de
confiança. A cessão dá-se na forma de disponibilidade sem ônus . O Banco do Brasil S.A. continua processando a
folha de pagamento dos funcionários cedidos, mediante ressarcimento mensal pela BB Seguridade de todos os
custos correntes.

25 - OUTRAS INFORMAÇÕES

)
)

)
)

)
)

)

)

)

a) Ativo Intangível
R$mil

)

)

ConsoHdado

Controlador

Ativo intangível - Software em desenvolvimento 111

)
)

(1) Banco do Brasil S.A.
(2) 88 Seguros, 88 Corretora, 88 Cor (incorporada em 27.12 .2016}, na posição patrimonial.
(3) Empresas relacionadas 88 MAPFRE SH1 Participações S.A. e suas controladas, MAPFRE 88 SH2 Participações S.A. e suas controladas, Brasilprev
Seguros e Previdência S.A., Brasilcap Capitalização S.A., IRS-Brasil e a Brasildental S.A.
(4) Refere-se às despesas conforme contrato de compartilhamento de dados de clientes, utilização de quadro de pessoal , da rede de distribuição e dos
recursos materiais tecnológicos e administrativos, celebrado entre o Banco do Brasil , 88 Seguridade, 88 Corretora e 88 Seguros.

(1)

)

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31 .12.2016

)

5.545

3.784

5.545

3.784

)

Refere-se a software de gestão adquirido (Enterprise Resource Planning - ERP) que está em fase de desenvolvimento. Quando estiver disponível
para uso e nas condições necessárias para funcionar será iniciada a amortização, conforme CPC 04 (IAS 38) -Ativo Intangível.

)

)

)
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)

)
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Seguridade

(

b) Remuneração de Empregados e Dirigentes

í

Remuneração mensal paga aos funcionários e à Administração da BB Seguridade S.A. (Em Reais):

(
(

Maior salário

(

Menor salário
Salário médio

--~-----------------------~~-

(
(

e
(

(

6.637,03
34.631 ,32
18.579,13

9.999,00
33.704,45
19.761 ,73

61 .564,83
52.177,45

61.564,83
52.177,45

5.452,43
5.452,43
9.868,90

5.906,80
5.906,80
9.858,60

Conselheiros
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Comitê de Auditoria - Tltular

(

(
(
(
(
(

(
(

(

(
(

(
(

r
(
(

e) Teste de imparidade
Apesar da perda por redução ao valor recuperável no valor de R$ 176.101 mil registrada Mapfre BB SH2 em
exercício anterior. No exercício de 2017, o estudo realizado não identificou ativos com indícios de desvalorização
que justificasse o reconhecimento de perdas, conforme determina o CPC 01. O valor recuperável dos negócios foi
superior ao saldo contábil dos investimentos e ágio, quando existente, registrados para Brasilcap, Brasildental ,
Brasilprev, Grupo Segurador BB & Mapfre e IRB, e, portanto, não houve necessidade de registro de perda por
imparidade de ativos.
Para avaliação, foi realizado teste de valor recuperável no exercício de 2017 considerando o ágil relativo a R$
110.749 mil da aquisição da totalidade das ações de propriedade da Sulacap na Brasilcap, R$ 647.351 mil e R$
331.822 mil referentes ao ganho de parceria e intangíveis do acordo de parceria com Mapfre na SH 1 e SH2,
respectivamente e R$ 1.920 mil relativo a aqu isição de participação do IRB. Além do ágio, foram avaliados os
investimentos em participações Societárias constantes de suas demonstrações financeiras.
Tais empresas foram consideradas como unidades geradoras de caixa, sendo considerado, entre outros fatores, a
relação entre o valor presente do fluxo de caixa descontado e seu valor contábil. Tendo em vista que as empresas
não possuem endividamento financeiro e geram valor tanto pelo resultado de suas operações quanto pela aplicação
do caixa gerado pelas reservas técnicas legais, foi adotada a abordagem do Fluxo de Caixa Livre do Acionista
(FCLA), descontado ao custo do capital próprio de cada empresa para um prazo de cinco anos.

Principais premissas utilizadas nos testes de imparidade
•

(

•

(

•

(
(

•
•

(
•

l

(

r
(

Receitas e Custos: foi utilizada base histórica e expectativas de crescimento do mercado, do segmento onde
atuam e do desempenho de cada negócio;
Resultado Financeiro: projeção da rentabilidade média condizente com os níveis atuais de remuneração no
mercado financeiro ;
Capital Mínimo Requerido: considerado o capital regulatório vigente na data da avaliação, conforme
estabelecido pelo Conselho Nacional Seguros Privados e Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Imposto de Renda e Contribuição Social: consideradas as alíquotas previstas na legislação vigente .
Perpetuidade: foi considerada a taxa de crescimento nominal correspondente à expectativa de inflação futura
de longo prazo.
Taxa de Desconto: para a determinação da taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa projetados,
utilizou-se a metodologia para apuração do custo do capital próprio, uma vez que o fluxo utilizado foi o Fluxo de
Caixa Livre do Acionista para Brasilprev, Brasilcap, IRB, Brasildental e Grupo Segurador BB Mapfre. Este foi
apurado pelo modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) , que considera o custo de capital correspondente à
taxa de rentabilidade exigida pelos acionistas como compensação pelo risco de mercado ao qual estão
expostos.

(

l
(

.

(
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exercício 2017

Seguridade

)

)

26 - EVENTO SUBSEQUENTE

)

Assinatura de Termo de Entendimentos para reestruturação da parceria com a MAPFRE
A BB Seguridade Participações S.A. celebrou, juntamente com a sua subsidiária integral BB Seguros Participações
S.A. e com seu controlador Banco do Brasil S.A. (em conjunto com a BB Seguridade Participações S.A. e a BB
Seguros Participações S.A., "Grupo BB Seguridade"), um Termo de Entendimentos, sem efeitos vinculantes, com a
MAPFRE S.A., a MAPFRE Internacional S.A. e a MAPFRE Brasil Participações S.A. (em conjunto "Grupo
MAPFRE"), que visa estabelecer as premissas para a celebração dos Acordos Definitivos que regularão a
reestruturação societária e operacional das sociedades integrantes do atual Grupo Segurador BB E MAPFRE e a
parceria entre Grupo BB Seguridade e Grupo MAPFRE.

)
)

)
)
)
)

A reestruturação da operação de seguros no Grupo Segurador BB E MAPFRE está alinhada com a estratégia de
simplificação da estrutura de governança e gestão das participações adotada pela BB Seguridade Participações S.A.
Essa estratégia tem por objetivo aumentar a ênfase na comercialização de produtos de seguro no canal bancário,
buscando aperfeiçoar os serviços prestados aos clientes do Banco do Brasil S.A. bem como a maximização na

)

geração de valor para seus acionistas.

)

)

)

)
)

)
)

)
)
)
)
)
)

)
)
)
)

)
)
)
)

)
)
)
)

)
)
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(
(
(

e
(
(

(

(

(
(
(

(

e
(

(
(
(

BB Seguridade

(

(

Particioacões

e
(

S.A

(

e

Demonstrações contábeis
individuais e consolidadas em
31 de dezembro de 2017

(

e
(
(
(

e
(

e
(

e
(
(

e
e
e
(

e
(

e

e
e

KPDS 213714

(

(
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)

KPMG Auditores Independentes
SBS - Qd. 02 - 81. Q - Lote 03 - Salas 708 a 711
Edifício João Carlos Saad
70070-120 - Brasília/DF - Brasil
Caixa Postal 8587 - CEP 70312-970 - Brasília/DF - Brasil
Telefone +55 (61) 2104-2400 , Fax +55 (61) 2104-2406
www.kpmg.com .br

)
)

)
)

)

Relatório do auditor independente sobre as
demonstrações contábeis individuais e consolidadas

)
)
)
)

Ao
Conselho de Administração , aos Acionistas e aos Administradores da
BB Seguridade Participações S.A
Brasília-DF

)

)

)
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da BB Seguridade
Participações S.A ("BB Seguridade" ou "Grupo") que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo
das principais políticas contábeis.

Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais apresentam, adequadamente,
em todos os aspectos relevantes , a posição patrimonial e financeira da BB Seguridade em
31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

)
)

)
)
)

)
)
)

)

Opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas apresentam,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
88 Seguridade em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRS) e as práticas contábeis adotadas no Brasil.

)

Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas". Somos independentes em relação a 88 Seguridade
e suas controladas de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.

)

)

)
)
)

)
)

)
)
)
)

)

)
KPMG Auditores Independentes uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e af1hadas â KPMG
lnternallonal Cooperat1ve ("KPMG lnternat10nar), uma entidade suiça
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l
(
(

(

(
(

e
e
e

(

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissional , foram
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos.

e
(
(
(
(

Investimentos em Participações Societárias
Conforme mencionado nas notas explicativas n. 05 4m e 9, a BB Seguridade detém
participações societárias relevantes avaliadas pelo método de equivalência patrimonial,
sendo elas 74,99% do capital social na BB Mapfre SH1 Participações S.A. , 50% do capital
social da Mapfre BB SH2 Participações S.A., e 74,99% do capital social da Brasilprev
Seguros e Previdência S.A., as quais possuem operações de Seguros nos ramos Vida,
Patrimonial e Previdência.

(

e
e
(

e

Essas investidas registram estimativas contábeis que afetam o resultado do Grupo de
forma relevante, sendo elas: (i) mensuração de provisões para contingências de natureza
fiscal, cível e trabalhista, que envolve julgamento significativo quanto a conclusão dos
processos judiciais e os valores envolvidos; (ii) mensuração das provisões técnicas
relacionadas a contratos de seguros e previdência. Face à subjetividade inerente aos
contratos de seguros e previdência, o processo de determinação e mensuração das
provisões técnicas e do teste de adequação de passivo desses contratos envolvem um alto
grau de julgamento das Investidas. As Investidas avaliam continuamente as metodologias
e premissas, que incluem, entre outras, expectativas de sinistralidade, mortalidade,
longevidade, tempo de permanência e taxas de juros. Devido à relevância e julgamentos
envolvidos na mensuração dessas estimativas nas investidas e o impacto que eventuais
mudanças nas premissas teriam sobre as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas do Grupo, consideramos esse assunto significativo para a nossa auditoria.

(
(
(
(

e

e

e
(
(

Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Os nossos procedimentos de auditoria nas investidas incluíram a nossa participação no
planejamento dos procedimentos efetuados pelos auditores independentes das Investidas
relevantes, a qual incluiu a discussão dos riscos de auditoria, e resultou no envio de
instruções específicas aos auditores das Investidas. Realizamos reuniões com os auditores
responsáveis pelas Investidas relevantes para avaliação e revisão do trabalho realizado
sobre a mensuração das provisões para contingências e das provisões técnicas
relacionadas a contratos de seguros e previdência e análise das evidências de auditoria
obtidas. Analisamos as comunicações e os relatórios enviados pelos auditores das
Investidas, bem como os procedimentos realizados e as conclusões obtidas,
especificamente com relação a determinação da materialidade, o efeito de distorções não
corrigidas, procedimentos de auditoria executados para responder aos riscos, em especial
os relativos a provisões para contingências e provisões técnicas relacionadas a contratos
de seguros e previdência.

e
e
(

(

e
(
(

e
(
(

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados,
consideramos aceitáveis as mensurações dessas estimativas nas Investidas no contexto
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto , referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

e
(

e
e

Receita com comissões e comissões a apropriar
Conforme mencionado nas notas explicativas n. 05 4a, 16 e 23, a BB Seguridade registra os
resultados oriundos das receitas com comissões, administração, realização, promoção e

(

(
(

KPMG Auditores Independentes, urna sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afihadas à KPMG
tnternational Cooperat1ve ("KPMG lntemational"), uma entidade suíça

(

(
(
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)
)
)

)
)

)
)
viabilização de negócios de seguros dos ramos elementares , vida e capitalização, planos
de previdência, planos odontológicos e seguro saúde, provenientes substancialmente das
Investidas do Grupo, nas demonstrações contábeis consolidadas . Estas receitas são
registradas pelo regime de competência, em função da vigência dos contratos de seguros.
Devido à relevância das receitas com comissões para o resultado da BB Seguridade, os
riscos envolvidos no processo de iniciação, aprovação pelas seguradoras e registro das
receitas com corretagem , do volume de transações , diversidade de produtos, e
comunicação entre os diversos sistemas computacionais , consideramos esse assunto
significativo para a nossa auditoria.

)
)

)
)
)
)

)
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Avaliamos o desenho dos controles internos chave no processo de receitas com
comissões e realizamos testes sobre efetividade operacional dos controles internos
identificados como chaves relacionados aos processos de iniciação, autorização e registro
das operações de seguros que originaram as comissões e a comunicação entre sistemas.
Com o auxílio de nossos especialistas de tecnologia de informação, avaliamos os controles
gerais de tecnologia e controles de aplicativos no nível dos processos de comissões. Nós
também avaliamos, com base em amostragem , a existência das operações , por meio de
procedimentos de auditoria sobre as propostas e apólices de seguros emitidas, avaliamos
o cálculo da receita de comissões e de comissões a apropriar de acordo com a
competência e comparamos as taxas de corretagem contratadas em relação ao mercado.
Os nossos procedimentos incluíram também a avaliação das divulgações efetuadas pela
Companhia nas demonstrações contábeis consolidadas.

)

)
)

)
)
)

)
)
)

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados ,
consideramos aceitáveis os valores registrados como receita com comissões e comissões
a apropriar no contexto das demonstrações contábeis consolidadas tomadas em conjunto,
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
Avaliação do valor recuperável do ágio
As demonstrações contábe is consolidadas incluem ativos relativos a ágio na aquisição de
investimentos (notas explicativas n.05 4k, 41 e 9) cuja realização está suportada por
estimativas de rentabilidade futura baseadas no plano de negócios e orçamento
preparados pela BB Seguridade. Para elaborar as projeções de lucros futuros para
realização desses ativos , a BB Seguridade adota premissas baseadas em suas estratégias
corporativas e no cenário macroeconômico , considerando o desempenho atual e passado
e o crescimento esperado no mercado de atuação. Devido à relevância das estimativas de
rentabilidade futura efetuadas e do impacto que eventuais mudanças nas premissas
dessas estimativas teriam nas demonstrações contábeis consolidadas, consideramos esse
assunto significativo para a nossa auditoria .

)
)
)
)

)
)
)

)

)
)
)

Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Aval iamos o desenho do processo da BB Seguridade quanto a determinação e aprovação
das premissas utilizadas para fins de projeção de lucros para realização de ativos .
Analisamos , com suporte técnico de nossos especialistas em finanças corporativas , a
adequação das projeções de resultado, das avaliações econômico-financeiras que
fundamentaram o preço de compra dos negócios, da avaliação do cálculo do valor
presente dos resultados das Unidades Geradoras de Caixa - UGC e das premissas de
crescimento de rentabilidade . Avaliamos a razoabilidade das premissas utilizadas pela BB
Seguridade e se essas estavam consistentes com as metodologias de avaliação
comumente realizadas no mercado. Os nossos procedimentos incluíram também a
avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações contábeis
consolidadas .

)
)

)
)

)
)
)

)

)
KPMG Auditores Independentes uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de fim1as-membro independentes e afiliadas KPMG
lnternat1onal Cooperatlve ("KPMG lnternahonal"), uma entidade suiça

a
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\

(

(
(

e
e
(

e
(

e

Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados,
consideramos aceitável as premissas e metodologias utilizadas na determinação da
estimativa do valor recuperai do ágio no contexto das demonstrações contábeis individuais
e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2017 .

(

(

(

Outros Assu ntos

(

Demonstração do Valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (OVA), e referente ao
exercício, findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da
administração da BB Seguridade, cuja apresentação é requerida pela legislação brasileira
para Companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem
a apresentação da OVA, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da BB Seguridade. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com
as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor
adicionado foram adequadamente preparadas , em todos os aspectos relevantes , segundo
os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto

e
e
e
e
(
(

(

(

e

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A administração da BB Seguridade é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.

(

e

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange
o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esse relatório.

(
(

e

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas ,
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
esse relatório está , de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
de forma relevante . Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito.

(
(

e
(

(

Responsabi lidades da adm inistração e da governança pelas demonstrações
contábeis individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e das demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), e de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade da BB Seguridade continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a continuidade da entidade e
o uso dessa base contábil na elaboração dessas demonstrações contábeis a não ser que a

(

e
(
(

e
(
(
(

administração pretenda liquidar a 88 Seguridade e suas controladas ou cessar suas

(
(
(

(

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afihadas â KPMG
lnternat1onal Cooperat1ve ("KPMG lntemationan. uma enhdade suiça
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)
)

)
)

)
)
)

)
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança da BB Seguridade e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis.

)

Responsabili dades do auditor pela auditoria das demonstraçõ es contábeis
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis
individuais e consolidadas , tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante ,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança , mas não uma garantia
de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações

)

contábeis .
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:

)
)

)

)

)
)
)

)
)
)

)

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

)

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias , mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da BB
Seguridade e suas controladas.

)

)

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração .

)

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração , da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da BB Seguridade e
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante , devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a BB Seguridade e suas controladas a não mais se
manterem em continuidade operacional.

•

•

•

)
)

)
)

)

)

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis ,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

)

)
)
)
)

)
)
)

)

)
)
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a

Página 89 de 96

KPMG Auditores Independentes a Braz1/1an ent1ty anda member f1rm of the
KPMG network of mdependent member flfms afft/1ated w1th KPMG
lnternat1011c1f Cooperativa ("KPMG lntemahana/'J a Sw1ss ent1ly

Parte integrante do Avulso do OFS nº 64 de 2018.

)
)
)

)

'

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

841

l
(

(

e

e

e

(

(

e
e

representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada.

e
(

•

e
(
(

Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião
sobre as demonstrações contábeis individuas e consolidadas. Somos responsáveis pela
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas, de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos .

(

(
(

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar
consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
salvaguardas.

(
(

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas do exercício corrente, e que, dessa
maneira constituem os Principais Assuntos de Auditoria . Descrevemos esses assuntos em
nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
pública de um assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos
que o assunto não deveria ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação poderiam, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
benefícios da comunicação para o interesse público.

(

(

e
(
(
(
(

(

Brasília, 16 de fevereiro de 2018

(
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-DF

(

e
(
(

Marcelo Faria Pereira
Contador CRC RJ-077911/O-2

(
(
(

(
(

(
(

(
(

KPMG Auditores Independentes. uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
lnternat1ona l Cooperattve ("KPMG !ntemational"). uma entidade suíça

(

e
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Demonstrações Contábeis Consolidadas
Exe rcício 201 7

Segu ridade

)
)
)
)
)
)

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria - Exercício 2017

)

)

Introdução
O Comitê de Auditoria foi instalado na BB Seguridade Participações S.A. em 2015; é um órgão
estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração, atuando de forma permanente e
independente, com a finalidade precípua de avaliar e manifestar-se sobre a qualidade e integridade das
demonstrações financeiras da Companhia; a efetividade do sistema de controles internos e da Auditoria
Interna; a atuação do Auditor Externo; as exposições de risco da Companhia e a adequação das
transações com partes relacionadas . O Regimento Interno do Comitê, aprovado pelo Conselho de
Administração,
encontra-se
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.bancodobrasilsequridade.com .br.
Com a alteração do Regimento Interno, aprovado pelo Conselho de Administração em
26.10.2017, o Comitê de Auditoria passou a ser composto por 03 membros, sendo 01 indicado pelo
representante dos minoritários e os demais indicados pelos outros membros do Conselho, com
mandatos não coincidentes, comprazo de 03 (três) anos, sendo permitida uma única reeleição . Tendo,
também, sido previsto, neste Regimento Interno, que a partir da adesão das sociedades controladas ao
Comitê de Auditoria único, a composição passará a ser de 05 (cinco) membros, sendo 01 indicado pelos
representantes dos minoritários, 01 deverá ser também membro independente do Conselho de
Administração e os demais titulares, 03 (três), serão indicados pelos outros membros do Conselho de
Administração.
Os administradores são responsáveis por elaborar e garantir a integridade das demonstrações
contábeis, gerir os riscos, manter sistema de controles internos efetivo e zelar pela conformidade das
atividades às normas legais e regulamentares.
A Auditoria Interna responde pela realização de trabalhos periódicos, com foco nos principais
riscos, avaliando, com independência, as ações de gerenciamento desses riscos e a adequação da
governança e dos controles internos.
A KPMG Auditores Independentes é responsável pela auditoria das demonstrações contábeis.
Avalia , também, no contexto desse trabalho, a qualidade e adequação do sistema de controles internos e
o cumprimento de dispositivos legais e regulamentares.

)
)

)

)
)

)

)
)
)
)

)
)

)

)

)
)

)
)

)

)

)
Principais Atividades

)

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, o Comitê realizou um total de 67
(sessenta e sete) reuniões, fez diligências e requisições de documentos e informações junto à
administração, gestores de riscos e controles, e aos auditores internos e externo. As atividades
desenvolvidas, registradas em atas, cobriram o conjunto de responsabilidades atribuídas ao órgão e
estão adiante sintetizadas.

)

)
)
)

Nessas reuniões abordou, em especial, assuntos relacionados às demonstrações contábeis, ao
sistema de controles internos, processos contábeis, fisco-tributários e de gestão de riscos e relativos a
transações com partes relacionadas. Nas situações em que identificou necessidade de melhoria ,
recomendou aprimoramentos.

)

)
)

Manteve diálogo com as auditorias interna e externa , oportunidades em que apreciou os seus
planejamentos e conheceu os resultados dos principais trabalhos, suas conclusões e recomendações .

)

Revisou as demonstrações contábeis , as notas explicativas e o relatório da administração e
discutiu com o auditor independente seus relatórios e apontamentos.

)

Conclusões

)

Com base nas atividades desenvolvidas e tendo presente as atribuições e limitações inerentes
ao escopo de sua atuação, o Comitê de Auditoria considera que:

)

)

)

)

---------~--------- )
)
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Demonst rações Con t ábe is Consolidadas
Exercício 2017

'fJ BANCO DO BRASIL
Seguridade

(

(

e
e
(
(

e

a) os controles internos da Companhia são adequados ao porte e à complexidade dos negócios e
objeto de permanente atenção por parte da Administração ;
b)

a Auditoria Interna desempenha suas funções com independência, objetividade e qualidade
adequadas ao porte e complexidade da Companhia;

c)

a qualidade dos trabalhos e das informações fornecidas pelo Auditor Externo são satisfatórias e
apoiam a opinião do Comitê acerca da integridade das demonstrações financeiras. Não foram
identificadas ocorrências que pudessem comprometer sua independência;

(
(

(
(

e

e
(

(
(

d) os processos internos de gestão de riscos evoluíram de forma significativa em relação ao
período anterior, mas ainda carecem de melhorias, como ferramentas e informações que
permitam à Companhia ampliar sua visão e capacidade de ação sobre os processos de gestão
de riscos e de capital, inclusive no âmbito de empresas participadas;
e) as transações com partes relacionadas da Companhia são avaliadas e monitoradas pela
Administração e por comitê estatutário. Ainda que não tenham sido reportadas distorções
significativas, avaliações adicionais e acompanhamento contínuo devem ser sistematizados,
inclusive no âmbito de empresas participadas, de modo a conferir maior segurança e
transparência aos processos;
f)

(

e
(

as demonstrações contábeis consolidadas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes , a posição patrimonial e financeira da BB Seguridade Participações S.A. em 31 de
dezembro de 2017, de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) e as
práticas contábeis adotadas no Brasil, razão pela qual, este Comitê recomenda a aprovação,
pelo Conselho de Administração, das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

(
(

Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2018.

(
(

Artemio Bertholini

Luiz Claudio Moraes

(

Carlos Biedermann

(
(

e
(

e
(
(

e
(
(

(
(

(
(

(
(

(
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Demonstrações Contábeis Consolidadas
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'fJ BANCO DO BRASIL
Seguridade

PARECER DO CONSELHO FISCAL
)

)

O CONSELHO FISCAL DA BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES
S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada
nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações
Financeiras individuais e consolidadas que o acompanham, quais sejam, o
Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado Abrangente, das
Mutações do Patrimônio Liquido, dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado,
bem como as Notas Explicativas relacionadas, e o correspondente Relatório
emitido pelos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício findo em 31
de dezembro de 2017.
Nossos exames das demonstrações citadas no parágrafo anterior
foram complementados, ainda, por análises e documentos e, substancialmente,
por informações e esclarecimentos prestados aos membros do Conselho Fiscal
pelos Auditores Independentes e pela Administração da Companhia.
Desta forma, com base nos trabalhos e esclarecimentos prestados
pela KPMG Auditores Independentes e no seu relatório, emitido em 16 de
fevereiro de 2018, sem ressalvas, ainda, nos esclarecimentos prestados pela
Administração da Companhia, este Conselho Fiscal, pela unanimidade de seus
membros, concluiu que as Demonstrações Financeiras, acima mencionadas,
acompanhadas do Relatório Anual da Administração, estão adequadamente
apresentadas e opina favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação
da Assembléia Geral dos Acionistas.

)
)

)
)

)

)

)
)

)
)

)
)

)

)
)

)
)
)

)

Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2018.

)
)

)
)

)

Giorgio Bampi
Conselheiro

Adriano Meira Ricci
Conselheiro

)
)

)
)

)
)

Leandro Puccini Secunho
Presidente

)

)
)
)

---------------------------~)
)
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Demonstrações Contábeis Conso lidadas
Exercício 2017

( ===
(

Seguridade

e
r

Declaração dos Membros da Diretoria Executiva sobre as Demonstrações Financeiras

(

e

Em conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, declaramos que revisamos

(

as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 da BB Seguridade

(

Participações S.A. e, baseado nas discussões subsequentes, concordamos que tais Demonstrações
refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
correspondente ao período apresentado.

(
(
(

(

Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2018.

(
(
(

(
(
(
(

José Maurício Pereira Coelho
Diretor Presidente

Antonio Rugero Guibo
Diretor de Governança, Riscos e Compliance

(

(
(

Sérgio Augusto Kurovski
Diretor Comercial e de Produtos

(
(

e
(

Werner Romera Suffert
Diretor de Gestão Corporativa e RI

(

(
(
(

(

(
(

(
(

\
(
\
(
(
(

(
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Demonstraçõe s Contábeis Consolidad as
Exercício 2017

Seguridade

)

)
)
Declaração dos Membros da Diretoria Executiva sobre o Relatório dos Auditores Independentes

)

)

)
Em conformidade com o Artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07.12 .2009, declaramos que baseado no
nosso conhecimento , no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes
sobre os resultados de auditoria, concordamos com as opiniões expressas no relatório da KPMG
Auditores Independentes, de 16.02.2018, referentes às demonstrações contábeis da BB Seguridade
Participações S.A. relativas ao exercício findo em 31 .12.2017, não havendo qualquer discordância .

)

)
)
)
)

)
Brasília (DF), 16 de fevereiro de 2018.

)
)
)

)

José Maurício Pereira Coelho
Diretor Presidente

)

)
)
)

Antonio Rugero Guibo
Diretor de Governança, Riscos e Compliance

)
)
)

Sérgio Augusto Kurovski
Diretor Comercial e de Produtos

)

)
)
)
)

Werner Romera Suffert
Diretor de Gestão Corporativa e RI

)
)
)

)
)

)

)
)

)
)

)
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\.

(
(
(
(

Demonstrações Contábeis Consol idadas
Exercício 2017
Seguridade

(

(

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

e

DIRETORIA

(
(

(

(
(
(

e
e

DIRETOR-PRESIDENTE
José Maurício Pereira Coelho

DIRETORES
Antonio Rugero Guibo
Sérgio Augusto Kurovski
Werner Romera Süffert

(

e

e

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Marcelo Augusto Outra Labuto (Presidente)

(

Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo (Vice-Presidente)

(

Isabel da Silva Ramos

(

José Maurício Pereira Coelho

(

Marcelo Pinheiro Franco

(

Nerylson Lima da Silva

(
(

CONSELHO FISCAL

(

Leandro Puccini Secunho

(

Antonio Pedro da Silva Machado

(

Giorgio Bampi

(
(

(
(

COMITÊ DE AUDITORIA
Luiz Claudio Moraes
Artemio Bertholini
Carlos Biedermann

(
(

(
(

(

e

CONTADOR
Pedro Kiefer Braga

CRC-DF 020 .786/0-0
CPF 027.782 .029-43

e
(

(
(
(
(
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SENADO FEDERAL
OFÍCIO "S"
Nº 68, DE 2018
Encaminha, em cumprimento ao disposto no § 3º do art. 37 do Decreto 8.945/2016, a
análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da
estratégia de longo prazo da FINEP, referente ao período de 2017.

AUTORIA: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
DOCUMENTOS:
- Texto do ofício
%&41"$)0®T$PNJTTÜFTEF$JÐODJB 5FDOPMPHJB $PNVOJDBÎÍP *OPWBÎÍP $PNVOJDBÎÍPF
JOGPSNÈUJDBFEF5SBOTQBSÐODJB (PWFSOBOÎB 'JTDBMJ[BÎÍPF$POUSPMFF%FGFTBEP$POTVNJEPS
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M INISTÉRIO DA CIÊNCIA, TEC NO LOG IA, INOVAÇÕES E COM UNIC AÇ Õ ES
Secretaria-Executiva
Diretoria de Gestão de Entidades Vinculadas
Coordenação-Geral de Governança e Acompanhamento de Entidades Vinculadas
Coordenação de Governança das Entidades Vinculadas
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 8° andar - 70044-900 - Brasília - DF
(61)2027-6416/6339
Ofício n° 3 8699/2018/SEI-MCTIC

À sua Excelência o Senhor
EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes
701 65 -9 0 0 -B ra sília -D F

Assunto: Cumprimento do §3", artigo 37, Decreto n.“ 8.945/2016
Referência: Ofício s/n° Finep, datado de 31/08/2018.

Senhor Presidente,

1.
A Financiadora de Inovação e Pesquisa - Finep, por meio
solicitou a este Ministério supervisor que, em cumprimento ao disposto no
8.945/2016, encaminhe a "Análise de Atendimento das Metas e Resultados
Negócios e da Estratégia de Longo Prazo" daquela estatal, referente ao
Congresso Nacional.

do Ofício em referência,
§3°, artigo 37, Decreto n.°
na Execução do Plano de
período de 2017, para o

2.
Diante do exposto, encaminhamos a documentação anexa para fíns de cumprimento da
mencionada legislação.
P resH ênciuõS enaócF «'v-al

Atenciosamente,

i .ccfeji c O;
iim;

ç--

_

Anexo: Ofício Finep/PRES no 005813/2018 (3409833)

sei! a

asstiulura
eleiróiU u

Documento assinado eletronicamente por Francklin Andrade Mattar Furtado, Diretor de Gestão
de Entidades Vinculadas, Substituto, em 28/09/2018, às 15:38, conforme art. 3°, III, "b", das
Portarias MC n° 89/2014 e MCTIC n° 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html.
informando o código verificador 3409833 e o código CRC 6F387A69.
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M IN IS T É R IO DA
CIÊNCIA, T E C N O L O G IA ,
IN O V A Ç Õ E S E C O M U N IC A Ç Õ E S

Ofício Finep/PRES n° 0 0 5 8 1 3 /2 0 1 8

GOVERNO
FEDERAL

21 de setembro de 2018

Ao Senhor
ELTON SANTOS ZÉ ZACARIAS
Secretário Executivo do
Ministério de Ciências, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC)
Esplanada dos Ministérios, Bloco "E"
7 0 0 6 7 -9 0 0 - Brasília - DF

Assunto:

Envio ao Tribunal de Contas da União da Análise de Atendimento das
Metas e Resultados do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo
da Finep - Exercício 2017^

Senhor Secretário Executivo,
Em conformidade com o estabelecido no Art. 15, inciso XXXIV do Estatuto
Social da Finep, solicitamos suas providências para o encaminhamento do
documento em referência ao Tribunal de Contas da União - TCU, para conhecimento.

Atenciosamente

Marco:

^ Aprovado pelo Conselho de Administração da Finep, através da DEL/CA/019/2018, de 2 0 /0 4 /2 0 1 8 , anexo.
www.finep.gov.br
Rio d e Jan eiro
Ventura Corporate Towcfs
Av. República do Chile, 330
Torre Oeste - 10® -1 2 ° e 15^ •
17° Andares - Centit)
20031-170 • Rio úe Janeiro * RJ
t. (21) 2555 0330
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Brasília
Cd. Santos Dumont
SHIS, Q I 1 ■ Conjunto B
Bloco D ' 1° Subsolo
Lago Sul
71605-190 • Brasília - OF
t (61) 3035 7150

Florianópolis
Parque Tec Alfa - Ed. Celta Rod. José Carfos Oauh, 600 (SC
- 401 • Km 01) • Jo3o Paulo
88030-000 • Ftonanópoils • SC
t.(2 l) 995603119

Av. Dom Lu(5, 807
20® e 21® Ardares
Meireies
60160*230 - Fortaleza * CE
t.(2 l) 971817035

SAC
t. (21) 2555 0555
sac@f)nep.gov.br
O uvidoria
t. (21) 2557 2414
ouvtdoria@r>r>ep.gov.br
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------------------------- --------------------------- ---------------- ----------------------■
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J j

d e l ib e r

a ç ã o

IDENTIFICAÇÃO
DEUCA/019/2018

REFERÊNCIA

DATA
20/04/2018

ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DISTRIBUIÇÃO
D3

ASSUNTO:
ASSUNTOS
DE
GESTÀO
ESTRATÉGICA - CONCLUSÕES DO CONSELHO
SOBRE
ATENDIMENTO
ÀS
METAS
E
RESULTADOS DA ESTRATÉGIA DE LONGO
PRAZO E PLANO DE NEGÓCIOS - 2017

a d m in is t r a ç ã o da FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS M N tP , no uso de suas atribuições e considerando: (i) o disposto no Art 15 inciso XXXIV
do Estatuto d . FINEP; (il| a RES/DIR/0098/2018, de íá/04/2018; (ili) o .oto do
d e ^ V s * ? ^ !!

Ofdinâria do Conselho de Administração do ano

DELIBEROU:

1.

2.

nA coXt
ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS
DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO - EXERCÍCIO 2017 com base no RELATO SORRF
o ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA FINEP 2017, c o n f o V m r a p r e s In r d r

*
Assessoria de Apoio aos Colegiados - ASCL adote as providênc
necessarias para que se proceda â publicação do documento ora aprovado e a
mformaçao ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União

MAR«50S JOSÉ DE ^ S T R O
Secretirlo E x e c u to do
Conselho de Administração

I Classmcaçte: Piibtlca
Aces*o; Samr«atTtç«o
I Unldada GMiora: Conialho 0* Admlnistnçto
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CONSELHO FISCAL EM 2017
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Presidente

Johnny Ferreira dos Santos
Presidente

Francisco Rennys Aguiar Frota
Diretor

Priscila de Souza Cavalcante de Castro
Conselheiro Titular

Márcio Ellery Girão Barroso
Diretor

Cristina Vidigal Cabral de Miranda
Conselheiro Titular

Ronaldo Souza Camargo
Diretor

Carlos Roberto Fortner
Conselheiro Titular

Victor Hugo Gomes Odorcyk
Diretor

Claudio José Trinchão Santos
Conselheiro Titular

Wanderley de Souza
Diretor

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 2017
Álvaro Toubes Prata
Presidente
Claudia Aparecida de Souza Trindade
Conselheira
Francisco Gaetani
Conselheiro
Jailson Bittencourt de Andrade
Conselheiro
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque
Conselheiro
Maurício Marques
Conselheiro
Renato Veras
Conselheiro
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INTRODUÇÃO
Em cumprimento à Lei das Estatais (§2º do artigo 23 da lei nº 13.303/2016), o presente
documento tem como objetivo analisar o atendimento das metas e dos resultados
da Finep no exercício de 2017. Considerando que a Lei das Estatais foi regulamentada
em dezembro de 2016 (Decreto nº 8.945/2016), para o ano de 2017 essa análise não se
apoiou no documento “Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios anual”, conforme definido na Lei. No entanto, adotou-se como referência a estratégia de longo
prazo vigente – Plano de Gestão Estratégica (PGE 2010-2025) e o mapa estratégico
para o período de 2014-2016¹ (ver Figura 1).
Figura 1 - Mapa Estratégico 2014-2016.

Fonte: Resolução de Diretoria 0093/2014.
¹ O mapa estratégico 2017-2019 só viria a ser aprovado em junho de 2017 e, portanto, a performance da Finep em 2017 foi
avaliada com base no mapa 2014-2016.
Página 7 de 12

Parte integrante do Avulso do OFS nº 68 de 2018.

3

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

856

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

Em 2017, os indicadores e metas que serviram de base para a análise do desempenho
da Finep foram aqueles aprovados nos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e de Remuneração Variável Anual (RVA) para os dirigentes. Os indicadores selecionados se conectam ao Mapa da forma demonstrada no Quadro 1.
Quadro 1 – Relação entre objetivos estratégicos e indicadores avaliados.

Objetivo
Elevar o aporte de recursos para projetos
de Ciência, Tecnologia e Inovação

Indicador
Nível de Execução para Contratação de Crédito
Execução dos Recursos do FNDCT

Aprimorar a qualidade da Carteira de projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação

Índice de Qualidade da Carteira

Garantir a disponibilidade financeira
para as operações

Nível de Desembolso Operacional

Desenvolver uma cultura voltada
para resultados e meritocracia

Produtividade per capita

Índice de Rentabilidade sobre o
Patrimônio Líquido

Garantir o equilíbrio
financeiro da empresa

Diretoria Financeira e Controladoria –
DRFC: Desempenho Financeiro
Diretoria de Inovação 1 - DRIN1: Tempo de Ciclo
do Processo de Análise de Crédito - 45 dias

Simplificar, agilizar e padronizar
os processos operacionais e
administrativos

Diretoria de Inovação 2 - DRIN2: Tempo de Ciclo
do Processo de Análise de Crédito - 45 dias
Diretoria de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – DRCT: Processamento das Propostas Não Reembolsáveis sob a Responsabilidade da DRCT
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ANÁLISE
O ciclo de contratação de uma operação de crédito na Finep é composto por diversas etapas: fomento da operação, cadastramento da empresa e do pedido de apoio,
análise de mérito e crédito por analistas e colegiados, aprovação, análise jurídica e de
garantias e, finalmente, assinatura do contrato. Por isso, não é incomum que pedidos
de financiamento solicitados em um ano sejam contratados no ano seguinte.
O valor de contratação de 2017 foi de R$ 1,36 bilhões. Determinante para esse número foi o fato de que, em 2016, a demanda por financiamento reembolsável concedido
pela Finep caiu expressivamente: R$ 2,9 bilhões contra R$ 5,7 bilhões em 2015, em uma
queda de 49%. O País estava vivendo o segundo ano seguido de retração econômica,
a capacidade ociosa da indústria estava no ponto mais alto da década e, politicamente, o Brasil convivia com os efeitos do processo de impeachment da Presidente Dilma.
O valor de contratações de 2017, além de inferior aos três anos anteriores, foi também
40% menor que a previsão de contratação estabelecida no final de 2016, de R$ 2,275
bilhões. Para 2018, a Finep deve reverter esse quadro, uma vez que a demanda por
financiamento reembolsável em 2017 foi de R$ 4,7 bilhões, num crescimento de 62%.
A frustração de contratações em 2017 teve pequeno impacto no nível de liberações
do próprio ano, mas deverá ter forte influência sobre o volume de liberações de 2018.
A Finep alcançou 90% da meta de liberações para 2017 (R$ 2,12 bilhões de R$ 2,365 bilhões previstos), e o não atingimento está mais relacionado a dificuldades das empresas em apresentarem as garantias exigidas e ao custo do nosso financiamento vis-à-vis
a Selic, do que ao baixo nível de contratação do ano.
Com isso, dois dos mais importantes indicadores acompanhados – no sentido de que
impactam vários dos demais, seja no mesmo ano ou em anos seguintes – apresentaram desempenho abaixo da meta estabelecida:
þNível de execução para contratação de crédito – meta: 79% - resultado: 39,59%
þNível de desembolso operacional – meta: 60% - resultado: 47,89%
Os projetos contratados em 2017, embora em menor quantidade e valor que o esperado, foram projetos com rating de inovação médio ligeiramente superior ao dos contratados em 2015 (0,74 contra 0,73 de rating pós análise), de empresas com rating de
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inovação idêntico àquelas de 2015 (0,74). Em relação ao risco de crédito, 92,65% das
contratações foram de empresas com rating AA, A ou B – o que fez com que o indicador Índice de Qualidade da Carteira fosse atendido com facilidade, visto que a meta
era de 75%.
Com objetivo de racionalizar os processos da Finep, tornando-os cada vez mais
compatíveis com a dinâmica exigida pelo financiamento à C,T&I e reduzindo o
longo ciclo do processo de contratação já mencionado, foram acompanhados dois
indicadores: tempo de ciclo de processo de análise de crédito (para as Diretorias
de Inovação 1 e 2) e processamento das propostas não reembolsáveis sob a responsabilidade da Diretoria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O primeiro
indicador teve sua meta superada por uma das diretorias (80% para uma meta de
68%) e pela média das duas diretorias (71% contra a meta de 68%). O segundo teve
um resultado de 100%, enquanto a meta era 80%. Uma das razões pelas quais esse
resultado foi bastante superior à meta foi o fato de que a expectativa original era
de que fossem lançados mais editais em 2017 – o que não ocorreu devido ao forte
contingenciamento sofrido pelo FNDCT.
As receitas de intermediação financeira, por sua vez, são, basicamente, o que a Finep
recebe de pagamentos de seus clientes fruto de empréstimos passados. Não são significativamente afetadas por contratos assinados no ano, visto que os financiamentos
da Finep têm carência em torno de dois a três anos. Essas receitas representam mais
de 70% das receitas operacionais, e permaneceram praticamente inalteradas em relação a 2016 (queda de 0,6%). Com isso, a Finep conseguiu atingir a meta do indicador
de produtividade per capita, medido pela razão entre receita operacional e número de
empregados (que se reduziu de 742 para 740 entre 2016 e 2017), alcançando R$ 2,62
milhões, quando a meta era R$ 2 milhões.
Se as receitas de intermediação financeira se mantiveram praticamente estáveis em
2017, o mesmo não ocorreu com as despesas de intermediação financeira, que tiveram
um significativo aumento de 28,5% em 2017 frente a 2016. Isso foi causado pelo reforço na provisão para créditos de liquidação duvidosa, que impactou o resultado do ano
em R$ 568,2 milhões. Esse reforço é fruto das condições macroeconômicas nacionais
adversas, não representando impactos relevantes na posição de caixa da empresa.
Com o valor provisionado, o resultado de intermediação financeira foi bastante afetado e o lucro da Finep saiu de R$ 162,3 milhões em 2016 para um prejuízo de R$ 24,5 milhões em 2017. Caso a provisão para crédito de liquidação duvidosa tivesse se mantido
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nos mesmos R$ 153,4 milhões de 2016, a Finep poderia ter apresentado um lucro da
ordem de R$ 390 milhões – 2,4 vezes superior ao lucro obtido em 2016.
O cenário descrito no parágrafo anterior se refletiu diretamente nos seguintes
indicadores:
þ Índice de rentabilidade sobre o patrimônio líquido: medido como a razão entre o
lucro líquido e o patrimônio líquido médio (e, portanto, quanto maior, melhor), teve
resultado de -1,28% enquanto a meta era 13%; e
þDesempenho financeiro: medido como a razão entre receita total e despesa operacional (que inclui as despesas de intermediação financeira) e que, quanto maior seu
resultado, melhor é a performance da empresa, apresentou resultado de 0,98 contra a
meta de 1,2.
Em relação às despesas administrativas, foi significativa a redução de R$ 122,6 milhões
em 2016 para R$ 78,3 milhões em 2017, com o grande responsável sendo a redução de
dispêndios com demandas trabalhistas. Assim, o Índice de Eficiência Administrativa,
medido como a razão entre as despesas administrativas gerais e a receita operacional
líquida (e, portanto, quanto menor for seu resultado, melhor) ficou em 4,04%, contra
6,22% em 2016 e 5,57% em 2015.
A Finep adotou, ao longo de 2017, diversas medidas para reverter o quadro negativo
de alguns indicadores. Dentre elas podem ser citadas a alteração da Norma Geral de
Operação para tornar as condições de financiamento da Finep mais atrativas; a introdução de novos instrumentos de garantia, como o seguro garantia e a stand-by letter
of credit; o fortalecimento das atividades de captação de novas fontes de recursos,
especialmente junto ao BID e ao KfW; o desenvolvimento de novos instrumentos de
fomento, como o programa que apoia a aquisição de equipamentos inovadores em
telecomunicações, o Finep Conecta e o Finep Startup; o lançamento de chamadas
públicas a partir de acordos de cooperação firmados entre a Finep e organizações
congêneres da Suécia, Noruega, Canadá e Espanha; e a abertura de filiais nas regiões
Sul, Nordeste e Centro-Oeste, bem como o fortalecimento do escritório de São Paulo.
Pelo amadurecimento necessário dessas ações, e pelo tempo de ciclo de processo já
citado, essas ações tiveram pouco impacto em 2017, mas devem frutificar em 2018.
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CONCLUSÃO
As medidas adotadas pela Finep são consistentes com a estratégia de longo prazo da
empresa e com a priorização adotada em 2017, que privilegiou objetivos voltados ao
Reposicionamento Interno de forma a garantir a disponibilidade de recursos e o equilíbrio financeiro da empresa para enfrentar a conjuntura econômica negativa e alcançar resultados relevantes.
O alcance parcial das metas propostas foi consequência fundamentalmente de questões conjunturais enfrentadas pelo País nos últimos três anos, que impactaram os
níveis de contratação, liberação e da provisão para créditos de liquidação duvidosa.
Para 2018, o Conselho de Administração entende que a Diretoria Executiva da Finep
definiu metas ambiciosas, que vão exigir alto grau de comprometimento de todos os
empregados para o seu alcance, mas que são necessárias para reverter o quadro apresentado em 2017.
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SENADO FEDERAL
OFÍCIO "S"
Nº 66, DE 2018
Encaminha, em cumprimento ao § 2° do art. 23 da Lei n° 13.303, de 2016 (Lei das
Estatais), a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2018, ano base
2017, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH.

AUTORIA: Ministério da Educação e Cultura
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00100.124562/2018-57
1

SEI/MEC
1255963 - Ofício
SEI/M
EC - 1255963

21/09/2018

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 7º Andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone:: 2022-87312022-8731 - http://www.mec.gov.br
http;//www/.mec.gov.br
Telefone

ns 684/2018/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC
Ofício nº

^ "

Brasília, 19 de setembro de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
Senador EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
Presidente do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes
7016 5 -90 0 -Brasília/DF
70165-900
- Brasília/DF

, . ç,rT

^

Assunto: Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2018 - Ano Base 2017.
Ofício, indicar expressamente o Processo nº
n^ 2000.030187/2018Referência: Caso responda a este OfícioJ
17.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,

n^ 13.303, de 30 de junho de 2016,
Tendo em vista o disposto no art. 23, § 2^,
2º, da Lei nº
2016,
n^ 336/2018/PRES-EBSERH (doe.
(doc. SEI
encaminho a Vossa Excelência cópia do Ofício - SEI nº
1247618) e seu anexo, contendo a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa
Hospitalares - EBSERH.
2018 - Ano Base 2017, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares-

Respeitosamente,
Respeitosa
mente,

HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO
Secretário-Executivo

_sei!
____a
assinatura
e te tr ó n ic a

'

__________________

D o cu m en to assinado eletronicamente
e le tro n ic a m e n te por
p o r Henrique Sartori de Almeida Prado,
Documento
Secretário(a) Executivo(a), eem
m 20/09/2018,
2 0 /0 9 /2 0 1 8 , às 20:50,
co n fo rm e horário oficial dde
e Brasília,
20:50, conforme

., com fundamento
f u n d a m e n to da Portaria nº 1.042/2015
1 .0 4 2/20 1 5 ddo
o Ministério
M inistério da Educação.

A a u te n tic id a d e d e s te d o c u m e n to p o d e s e r conferida no site
h ttp ://s e i.m e c .g o v .b r/se i/c o n tro la d o r_ e x te rn o .p h p ?
a c ao = d o c u m en to_ co nferir& id_ org ao_ acesso_ ex tern o = 0 , inform ando o código verificador
1255963 e o código CRC 1A87B092.

ne 23000
23000.030187/2018-17
Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
.030187/2018-17
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Ofício - SEI
SEI/SEDE - 0258085 - Oficio

12/09/20W
12/09/2018

EBSERH
HOSKi'AIS

' . N i V t K S i I AHIOS

-Oi-HftlS

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

ses
3º andares
SCS Quadra
Q uadra 9, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 1
1°º ao 3°
an d ares - Bairro Asa Sul
Brasília-DF, CEP 70308-200
(61) 3255-8900 - http://www.ebserh
http://w w w .ebserh.gov.br
.gov.br
Ofício - SEI nº
n® 336/2018/PRES-EBSERH
Oficio

Brasília, 05 de setembro de 2018.
A Sua Excelência o Senhor
OE ALMEIDA PRADO
HENRIQUE SARTORI DE

Secretário Executivo do Ministério da Educação
Cc5(;

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 7º
7^ andar

Brasília-DF
70047-900 Brasília
- DF
/

í r r r

Assunto: Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2018 - Ano Base 2017 - Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares

Referência: Processo-SEI nº
Referência:
ns 23477.019967/2018-00.
23477.019967/2018-00.

Senhor Secretário Executivo,

Encaminho
1.
Encaminho aa Vossa
Vossa Excelência,
Excelência, em
em anexo,
anexo, aa Carta
Carta Anual
Anual de
de Políticas
Políticas Públicas
Públicas ee Governança
Governança
Corporativa 2018 - Ano Base 2017, subscrita pelos Administradores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh).
(Ebserh).
2.
AA Carta
Carta Anual
Anual de
de Políticas
Políticas Públicas
Públicas ee Governança
Governança Corporativa
Corporativa 2018
2018 -- Ano
Ano Base
Base 2017
2017 representa
representa oo
alinhamento da Ebserh com a Lei de Responsabilidade das Estatais ee o reconhecimento das melhorias
n® 13.303, de 30 de junho de 2016.
2016. Ademais, sua divulgação constitui etapa
proporcionadas por meio da Lei nº
importante de um relato de prestação de contas de nossa Administração, o que demonstra avanço institucional
institucional no
compromisso com a transparência.
transparência .
Em
3.
Em cumprimento
cumprimento ao
ao que
que estabelece
estabelece oo art.
art. 23,
23, §§ 2S,
2º, da
da Lei
Lei n«
nº 13.303/2016
13.303/2016 ee de
de acordo
acordo com
com
Planejamento,
orientação da Secretaria de Coordenação ee Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (SEST-MP), solicito a Vossa Excelência que a Carta Anual de Políticas Públicas ee
Governança Corporativa 2018 - Ano Base 2017 - da Ebserh seja encaminhada ao Congresso Nacional ee ao Tribunal de
Contas da União (TCU).
Atenciosamente,

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS
Presidente em exercício

------

I

eletrÒAKa

e le tro n ic a m e n te por Arnaldo Correia de Medeiros, Presidente, em Exercício,
D ocum ento assinado eletronicamente
Documento
Exercício,
e m 11/09/2018,
1 1 /0 9 /2 0 1 8 , às 20:44,
conform e horário oficial de
de Brasília, com fundamento
fu n d a m e n to no art. 6º,
69, § 1º,
1®, do
em
20:44, conforme
do
8 .5 3 9 . de 8 de
de ooutubro
u tu b ro de
de 2015.
2 0 15 .
Decreto n9
nº 8.539,

.---------~~~---~-------------------------------,12
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SEI/SEDE - 0258085 - Ofício
Oficio - SEI

12/09/2018

I!] A autenticidade
a u te n tic id a d e deste
d e ste documento
d o cu m en to pode ser conferida no site

'i

h ttp s ://s e i.e b s e rh .gov.br/sei/controladQr externo.R,hg?
e x terno .php?
httRs://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador

a c a o = d o c u m e n to conferir&id orgao
o reao acesso externo=O.
externo=0. inform
ando oo código
-~'!._flfit~t1~ra'-:'..:.~~t.! acao-documento
informando
cód igo verificador 0258085
0258085 ee
':li

~J:r)I

o código CRC 4BCBFFBF.

2 23477.019967/2018Referência; Caso responda este Ofício, indicar
n®
23477.019967/2018!!Referência:
ind icar expressamente o Processo n

00
lloo

SEI ns
n!! 0258085
0258085
SEI

_

h ttpPágina
s://sei,eb
serti.g
ov
.br/sei/co
ntro_
lado
r.p _
hp?acao
=
d oain
nen
tojm
ir_
wAvulso
eb
& acao_
orig
em _
= arvo
re_v
lsu
alizar&
id_d_
ocum
en_
to = 3_
01 67
9 &_
ln fra_
h,..,__
_ _4
_
__
_
_
_
_
_
_p rim
_do
_
_
__
_
_
_
_
__
_
_
_slst...
_ _2/2__J
de_
20_
Parte
integrante
do
OFS
nº
66
de
2018.
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•

'I',

1t

'

,

.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N2
Ns 76 /2018

Aprova a Carta Anual de Políticas
Públicas e
Govemança Corporativa
e Governança
2018.
2
018.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSERH,
HOSPITALARES - EBSERH. no uso das atribuições que lhe confere o seu
seu
Estatuto Social, aprovado por Assembleia
2018,
Assenfibleia Geral Extraordinária
Extraordinária,, em 29 de junho de 2018,
e
Considerando
a
Considerando
a
Processo 23477.019967/2018-00;
23477.019967/2018-00;

documentação

constante

no

RESOLVE
RESOLVE
Art.
Governança
Art. 1° Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança
Corporativa 2018,
2018, conforme Anexo desta Resolução.
Resolução.
Art. 2°
2 ° Esta Resolução entra em vigor em 29 de agosto de 2018.
2018.
Art.
Sala dos Conselhos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares,
Hospitalares, em
Brasília,
Brasília, Distrito Federal,
Federal, 77ª
77* Reunião do Conselho de Administração realizada no dia
2018
29 de agosto de 2018.

/ / ') L

-

.,

.-

I

MAURÍCIO ELISEU COSTA ROMÃO
Presidente Substituto
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De Políticas
Poltticas Públicas e
G o v e rn a n ç a Corporativa
C orporativa
Governança

2018
Ano base 2017

EBSERH
EBSER
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CARTA ANUAL 2018 lANO BASE 2017

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Apresenta9ão
A p re se n ta çã o
A
Lo, 5.~0:,,
de
A Loí
5.503, de
d e 50 O<'
a o jur.ho
e 2016
2016.
1unho d
8®. 1mciso
IJI o Vii!.
Vlií, exige
8°.
nc1so .. :11
e,uge o

em :!ittu
seu art
ar?.
om

oloboroçOo
oloboroçóo de
oo corto anual,
onuoi, s,..1b5cn10
subscnto

polos me'l!bros
rnembfos do
d o Conselho
Conseího do
Adm,n11 roçõo, com o expl1cr10çôo
Adminisuo^ôo.
exphcftoçoo do,
doR
compromissos do corm,cuçõo
co nsecu ção do
00101
,vo, do
oO|Ot<vo&
d e polif,cos
poiifica& públicos
púbiicos por
~mpreso
em presa púbhcc,
púbiico, om
em otand1monto
aiendim onro ao
oo
,n1c:uosse
colol,vo ou oo rmporotrvo
interesse coiefivo
>mperottvo dde
e
se9urooço
ushhcou o
seguranço noc10ncl
nacionai que
q u e 1justificou
autor120ç.ào
Q utonzoçôo para
poro suo c·,oçâo,
crioçôo, com
dof,n,çõo
doftn<ç5o cloro
claro dos rocursos
recursos o serem
ompregooos
f, m, bom como
om pregodos poro esse
e sse íim.
do~
occnom1co- f1nonco1ro~ da
do
dor. mpoctos
m pocíos económico-fmonco/^^os
consocuçòo ddosscs
e sse s ObJ
o0jOí«vos.
.;on5ocuçõo
Ohvos

Tra10 se dn
pnmoiro
Troto
do prm
eiro Cana
Corto Anua
Anuoil do
Pof;
11cos
Govornonyo
P
o Imic
o s Publfcos.
Pubifcos e Governonço
Corporor,vo
Ebser h elaborada
eloborcdo de
do Ebsôfh
Corporoiívo de
ocordo com o modelo publicado
publtcado pe^c
p&fc
Socrotorio
Secretario do Coordonoçõo
C oordenoçòo eo
Govornon90
Govofnoftço dos
d os Empresas Estotc,s
Estotois
(Sttst),
s1er,o do Ploneiomontc
(Sesi), do Mm1
Mintsfér.o
Plonejomento,
Dosenvolvimonro
Desenvolvimenro e G.,.tõo
Ge^tõo (MP)
(MP).

Protendemos, o partir cas
to primeiro
PreterKÍemos.
a este
prjfneiro
doc..1mon10.
documonlo. op,,moror
apr<rr>oror o cedo
eodo ano
ono o
a

expltc
,toção de
compram nos
«xphcitação
d e nossos compromissos

com o~
os objotivos
poiiticos pvbl,c:ru
publicas.
eom
ObJO!lvos do polihca•

A proson1e
presenie Corto Anuo)
d e Pali11cos
Políticos
A
Anual de
Públicas o
9 Gcvomanço
G overnonço Corporal,vo
Corporoftvn
Públicos
201S
~ Ano
b a se2017
2017
representoo o
2018 - Ano
base
represento
aiinhameríto do Empresa
Empreso Bros.teiro
Brasileiro ddo
e
olmhomento
Sorv,ços
Serviços Hosc,rolares
Hospitalares (Ebserh)
(Ebserhj com o Le1
Lei
de
d e Responsobtlldode
Responsobilidode dos
d os E11oto1•
E ttotais e o
rec0nhoc1men10
reconhecim ento dos
d os melhor,os
melhor<os

prooorcionoâos por
po^ m•1
meio
Le.
proparclonoaos
0 do Lo,
15.
$ 0 5 /2 0 lé . A dlvulgoc;õo
divulgação dos10
d e sto corto
13 303/2016.
cor,o
ó uma
umo otopo
e to p a de
d e um reloto
relofo de
o e prosroçõo
presfoção
d e cor"lta
contoss de
d e r>ossci
Admimstroçào. o
de
nosso Admm1stroçõo,
Que domonstra
dem onstra nOMo
nosso ovanç-o
ovonço no
qMO
compromisso
compromtsso com o 1ronsoorcnc10
tronsporèncio
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CARTA ANUAL 2018 |ANO BASE 2017

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Id e n tific a ç ã o da
d a Empresa
Identificação
Dados gerais

Administração
Administração

1 5 .1 2 6 ^ 7 /0
0 0 1 -4 3
CNPJ t5.126A37
/0001-43

Coneolheiros de
d e AdminlafrafÕO
AdmInUtroçdo Mibecritores
Corto Anual
Anuol
CoftMlhetro.
-.bacrltoros do Cario

S*<l« Brosilia/DF
Brasi1ia/DF
Secle
Tipo de Ntatal
—♦o to l Em
E mproso
proto Públlc,o
Público
Tlpo
A cionisto controlador
confrolodor
Aclonlata

União

Tipo eoclet6rio
soek ilário Sociodade
S o c io d a d * por Cotae
C o to s do
Tlpo
Roaponeobilidade
Emproaa
R osp onsobtiS dode Limitada
Lím iloda - Empresa
P ública
Pública
TTpo ele
do capital
ea p ito l Fechado
F ech ad o
Tlpo
A bnm gêneio ele
do etu09iio
o tu o çã o Nacional
N a cio n al
Alt-,incla
Sotor— de
d o Atua~o
A tuoçdo Educação
E d u cação o Saúde
Saúde
SetWN
Prooldonto
l'Neldente
Klober de
d o Melo
M olo Morais
M orais
Kleber
T olefono: (61) 3255--8902
3 2 55 -3 90 2
Telefono:
E-maih lclobor.moroiHobaorh.gov.br
ld o b o r.m o ra isseb so rh .g o v .b r
E--mall:
A uditor Intom o
AudltorlA g a p ilo Tebtoira
Tobcoira
Voldir Agaplto
T elefon e: ((61)
3255-872B
Tolefone:
61} 3255--8728
E-mait: valdir.tolxelraeebaerh.gov.br
v o id lr.te ix o ir o se b so r h .gov.br
E-mail:

.Auditore
. . . . _e ,Iwdep
.... ep ..
...__
ewdewtoe
M a ciel Auditor••
A u d itores S/S
S /S
Maciel
T elefo n e: {61)
(61) 3322--5190
3322-5190
Telelone:
E-fnoii:
E-mail:
•heyla.m ocloi«b dobroxil.con n.br
aheylo.maclelebclobr-cnll.com.b,
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AAouricio Elloeu
Ebseu Cao1a
Costa RomAo
Maurlclo
Ram6o
CPP.
130_794-••
CPF: •••~
•••.M0.794-**
Kisber de Mala
Meio Morala
Morais
Kleber
CPF: •••
.112.99-4- • •
•*Mt2.9P4-**
Iara Ferreira
Fo,,.lro Pinheiro
CPF:
CPF; • ‘••.894.661-•
•.894.ÓÓI-**•
Fraoc»»co dd•
e Assis
Assts A9u•1reda
Figusiredo
Francl1e0
CPF:
• •• .088.386-CPF; —
.oaa.ssó ••••
M arki f.emondo
F em ondo N
o^ueiro B
ittencourt
Maria
Noguelro
S.ttencourt
CPF: ....
• • • 966.901-..
W 6 9 0 1 -* '
Marga,..tt,
M orgoreth do
d e FáHma
Fótifno Fonnlga
Fom ttgo Melo
AAeio l);ni.l
Dini<
CPF: •••.157.164--''
••M57.164-**
Rofoel Ribeiro
Foim
Rafael
Rtbalro Folm
CPF; •'•M51.531-'CPF:
•• .15l 33l- ..

Membros da
do Oiretorio
d o Corta Anuol
Mornbroe
Diretoria Executiva subscritores
aubacritarea da
Anual
Kleb*r
óm Melo
AA»4e Morait
llebe, de
Motolt
Corgo; PrMtdents
Cargo:
?rnldente
CPF: •••
‘ ••.113
9W -»*
.TI2.994-••
Arnaldo Cotre10
Corrsta ci9
de M.del""'
M*d«<ro*
Amoldo
Corgo:
OtreTof d•
d« At«nçÔe
Seúde
Co'll": Oimo,
A•ençac> ò
6 So...ie
Dtrstof
V«ce-Pr*t<d#ni«
(Subetitvife)
o,
...,.. V
k : ~ " le El•cvt^fO (Suliotttv!o)
CPF •'
•••,620.594
CPF• .620.594- ••••
Fiàvie Fefrsira
d o t Santos
Sontot
AiMo
Ferreiro dos
Corgo. D
D<r*ior
T*cnolegia cio
do Wotffi096o
IrrformoçAe
Ca<iio.
..,o, d*
de lecnologla
Dir«io/
d* O,çome,ito
Ofçon>*nfo • ^nonço*
(Swbctttwto)
Di,.
10, cJ.
~no nçcn (Subdttvto)
CPF º""
• • ' .dlS
ÓÍ5 581M W0 º
Cl'F:
Joime Grogóno
Gregòrte doo
do« Sontoo
Sonto» FiSw
Jolme
Alho
Corgo: D
Diretor
d eo
AdmíntttfoçAo
e Infroectrutura
Co,vo:
im
,<19~
•.,.__

e.-

.3Al7A->••
CPF: •••
•"V54K745-**
Moro Regina
Regma ele
de CoNolho
Corvoiho Anniirteioto
Mora
M""""1oto
Corge: Dlreio<o
E)lr«tora d«
CestAo de
d« Pnaoos
Pessoo» (s..l,sttMo)
(Swbttttute)
Co,90:
de Gestllo
..
CPF: • • •• .096.80~
09Ó808-**

Parte integrante do Avulso do OFS nº 66 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

870

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018
00100.124562/2018-57

1. POLÍTICAS PÚBLICAS

5

1.2. Políticas públicas
limiar dos 30
50 anos
a no s da
d o p,omulgaçõo
prom ulgação
No llmlor
do Constltulçõa
ConstifuiçÕo Federal (CF), o
da
Estado Brosilolro
Brasileiro tom
tem buscado
buscad o
consolidor>-$e no quo dí:t
diz respeito
oo
consolidor-se
rospollo oo
d e ossoguror
ossogurar a todo
compromisso de
cldodõo
cid ad õ o o plano
pler>o exercício de
d e seus
direitos soeiols,
sociais, dentre
d en tre os qua
quatss o
soúde, apresentado
a p re se n ta d o pelo texlo
texto
saüde,
cor^stitucional como
com o direrto
d e todos e
e
constltuclonol
direito de
d o Estado. Sempre
Sem pre que
dever do

que tanto
tonto alteraram
oltefaram rodlcalmenle
radicalm ente as
necessidades por seivlças
serviços dde
e saüdo,
soúde,
como olevorom
olovorom oa dem
demando
ando por
recursos para
financiá-los, do modo
poro fir\anciá-los,
quo
lmprosclndívol um
que so
se tomo irr^rescindivel
osforço do
esforço
d e roclonalizaçõo
rocionaltzoçõo do gasto
gasto
público, no exacuçõo
execuçõo de
d e políticos
poirticas
públicas de alto
oito quaUdade,
quoitdode,
posiciorKjndo o cidodõo
na centro
posicionando
cidodõa no
oções.
dessos ações.

obordodo
a b o rd o d o o conceito de
d e aoúde,
saúde, o
tomo
tem a vem acompanhado
ocom panK ado de
d e poliUcas
po)i‘tico8
saciais
sociais e econõmlcos
econôm icas que visam à
ò
redução
redu çõo do
d o risco de
d e doe"iOs
d o e n ça s e de
outros agravos,
ogrovos, bem
bem como
com o ao
a o acossa
acesso
untversoJ lguolltôrio
igualitário às
òs ações
ações e
universo/
os dda
o que
q u e dispõe o
serviços, nos lerm
termos
)96 do CF. Paralelo a Isso,
isso, no
Artigo l9ó
percurso da
do constrv<;ao
eonstruçõo da
d o Slstoma
Sistemo
porcursa
Ünico do Saüde
S oú de (SUS), o
a dospoita
despeito dos
Único
grar>des avanças
avanços Jó
jó verificados,
grandes
surgem novos
novas questões
q u e stõ e s e demandos,
dem andos,
surgem
com o também
tom bem desafios
deso^ios que
qu e persistem,
persistem,
como
rmpondo a nacessldade
n e ce ssid a d e do
de
impondo
aprlmoramantas.
opnm orom entos.

Esso
Essa reolidode
reolídode apresentou-se
opresenfou-se de
formo
forma ainda
oirvla mais
mois destacado
d e sta c a d o nos
Hospitais Universltcirtos
Universitários ntderols
Federais
defiruçõo, olém
de
(HUFs), que, por
par deflnlçõo,
alóm do
pfeetarem eefviçoe
de aaúde,
eoúde,
p,Mtarem
, y 1 ~ ele
•sp M ie ím e n te d
m édio e
e alta
aKo
eepeeiolmente
dee média
cem fslexldode ..-,.
para oSUS,
o SUS,
complaxidade
concentrom
papel proponderonro
preponderonto
conc:ontrom um papel
no
ferm oção d
e proflMlonal■
prefieelerMiie
na fo~ão
de
^uolifieados, ""'
bem como
conto no
"'""lfloacloa,
na
p eeq u íee e axte..õo,
e x ten eô e, com
oom 11•ra~o
g era çã o
peequl■o
d e conh.clmento.
conhecim ento.
de

Nesse lntoivalo
intervalo de
d e lrês
trés décadas,
décad os,
Nosso
c o n sta to -se o falo
foto de
d e qque
ue o Brasil
consrata-M
atrov9$50u
otrovessou profundos mudanças
m udanças
demográficas,
dem ográficos, tecnalóglcos
tecrujlógicas e saciais,
sociais.
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Nesse sentido, o E•poslçõo
Exposição de
d e Motivos
Nesse,
Interministerial n®
(EM) lntermlnlsterlol
n•
00127
/2011/MP/MEC propós-so
00127/3011/MP/MEC
propõs-se aa
a p resen tar a
o que
q ue chamou
chomou dde
e•
^novo
apresentar
m o d ela g em Jurícffco-lnetftuclonal
Jurídlco-inafltuelonal
moclalaa-,n
para -a e atlvldadee
athHdodee e o■
oe MMt=oe
eerviçoa
públicoe
pwbllcoe

de
d e oulatitw:lo
o eeieten cia ,.....,_hoepltalor
médieo>hoepítolor e
ambulatorial~
ambulotorial ex eeu to d o e peloa
p eloe
KoepHole dae
d o e unlvwaldad•
unhrersidodee
hoepltale
públlcoe federaie",
m ijo objethro
públlcae
facl- 1■", -Jo
objetivo
viobilizor um moclelo
m odelo d
e 9-■tlo
g e e fâ o
era viabilizar
d■
male
nHiie áágll,
g lt eflclent.
e fic ie n te e c:ompot(v.l
c o m p o tf^ l
com
com oa
o e competincloa
c o m p etên cias necuth,oa
execu tivos
d e e ee
e hoepitol■•
hospitoie. Buscovo-se,
"
Buscava-se, dessa
dessa
jurídicaformo, oferecer soluçiio
soluçõo jurídicoodminlstra1iva sustentável que
odministrativa
que
endereçasse
•nd
ereço sse aass crescentes
crescentes
dificuldades operoclonal1
operacionais ee os
questionamentos do T
rlbunal de
questionomentos
Tribunal
de
Contos do
da Unlõo
Unliia (TCU) ee ddo
MlnlstórJo
o Minlsténo
Federol o respeito do
Público Fed•rol
do
funclanomenta
funcionamento dessas
d essas Instituições.
instituições.

criaf6o •e tffstoloçõo.
IMtolo,;llo, por 1Mlo d»
do ato
A cnoçõo
normativo
garanto eontmuidod
contll!uldode
normattvo que gamnta
0
admlnlstrot/va, d*
d. mstruturo
utnJtu,o de
admiftístratfí^
d#
coordenaçoa de inieiattVQ»
lnk:/Otlwu relen,nte,
aa•
coordenoçõo
fhrwntmB ooí
hotpitois
hospltoís ufuvnitáries,
unlvetsit6rio1, pnhrénciaim^nto
prel•renclalmen,.
de
noturezo intéfnunirfmfíal,
ln~enol, cem
com
dê notwwza
co,,.,,.14ncJo
paro: conduzir
competência ,-,,ulamenra,
regulamentar para:
polilfco d.
,...,,.,turoçllo daquele,
poH*icx3
dm rmetiruiuroçòo
dbque/es
hoMpitaa; ehborar,
n<nplton;
-'oboro,, fazmr
lazer cumprir •
prog,omo de
do
ocomponhor
plar,o ou programa
acompanhar pU»no
reorgontzo~
doquelos enfidadm;
enrldodes;
reorganização daqueht
estabelecer
cror>ogroma. re,pons6vels
responsáveis e
-belec:., cronogmma,
mefos de
metas
d• cada etapa
erapa e• responsabilidade*
rnpafllObi/Jdode,
do1 Ménittênos
Mlnlll•lfcn da
do Soúde,
Saúde,
doi
do Educaçllo,
£dvcofÕc, da
da CllnclO
Cíéncio e Teenologja
Tecno/09/0 eo do
f^anejamento,
Plan•fa,,,.,,,a, Orçamento
Orvomento e• Gestôo
Gestl/a na
busco de
soluçòes integrados;
d• sol~
lnt•g,-ados; criar
crlor
meconlsmas de
d• artfculaçóo
ortfcu/açllo entre
.,,,,. oquetes
oquelH
mecanismos
n<nplfoia,
boM pfóticas.
p,óllcos,
haspitats, de dmdgaç6o
divulgação d•
de boas
É lmpononlo
importante lembrar quo,
que, por meio
maio do
do de
padroruxtiçôa
d
e
rotinos,
de
d• ~ d. ralfnas, d•
capacitoçóo d•
de gestores
llff'°'" e de
d• éncentrvos
lnceflllvos aó
Acórdao
n" 2.815/2009-TCU-Plenórío,
2.8I3/2009-TCU- Plenório, copaclloç4ó
Acórdõo rP
melhoria
(Aeórdôo rf
,,,./1,o,to de effci4ncta
•hcl4nclo (Acdr-dllo
rf'
o Triburkoi
e Cantos
C ontos já havia
Tribunol ddo
281J/2009-TCU--P/en6rio).
28l5/200fi- rCU-PImrwto}.
determinodo
Civil ee oo
dotermJnada àà Coso Ctvil
Ministéno do Plane)omento,
PlaneJomento,
Mlnlsténo
G estõo (MP) o
a
Desenvolvimento e Gestiio
instaloçõo de uma estruturo
estrutura
instaloçlio
odministrotivo que garantisso,
gorantisse, de
administrativa
de
iniciativas cop
capous
forma continuo.
continua, iniciotivas
ozes ddo
e
reestnlfuraçõo
conduzir oa política dde
e reestruturoçõo
0 referido ocórdõo,
ocórdõo,
desses hospitais. O
dotormlnava:
portanto, determinovo:
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I. POLÍTICAS PÚBLICAS

1.3.
1.5. Metas
M etas para atendimento das
políticas públicas
m enos de
d e seis
seia anos de
d e existência,
extsténcto,
Em monos
consoltdomo>nos como
com o uma
umo dos
consolidamo-nas
maloros
maiores ompr950s
em p reses Mtotals
e sta ta is brasileiras
brasileiros

term os de
d e pessoal. No
em termos
encerramento
encerram en to do
do exerc(clo,
exercício,

encontravam
-se vinculada,
encontravom *se
vinculados à Rode
R ede 39
59
unidadas hosp
l1a lores. A Emproso
unidades
hospitalores.
Empreso
contava
conlavo com vórlos
vórios contros
cen tros do
do

axcal6nclo
oxcol6r>cia como
com o canário
conàrío do próflco
prófico
do
d e onslno
ensino a
o posqu,so,
pesquiso, olóm
olòm ddo
e ocupar
ocupor
relevonte espaço
e sp a ç o no SUS. Devido o
relevante
essa
esso exponsao
exponsõo rápido
rópido desde
d e sd e o suo
sua
c n a ç â o , entendeu-se
e n te n d eu -se como
com o necessário
necessório
crioçêlo,
induzir o empresa
em preso o
a roflexões
reflexões
induzlr
estrofégicos, no
na busco de
d e um
estratégicos,
direcionamento
direcionam ento otuollzado
otuolizado e perene.
perene.

ap oio do
d e uma
umo consultono
consultoria
Com o apolo
co n tra ta d o em
dezem bro do
d e 2017,
2017.
contratado
om doz.embro
projetom os Iniciar
(ntcior no exercício de
d e 2018
2016
projetamos
constru ção do
d o Planejamento
Planejam ento
oa constru,;õo
Estrotégico do Rodo
Redo Ebserh (Ciclos
Estrotógico
2018-2022
20182022 oe 2018-2027). Em ,sfnloso,
intoso,
o processo
procosso contomploró
contem plorá o dafinlçõo
definição
objetivos, observando
observar^do os
a s ambições
am bições
dos objat,vos,
Rede Ebsorh.
Ebserh. Adic
Adicionolmonte.
será
do Rodo
lonolmonta, soró
onoiisado o cenário ax1orno,
externo, avaliando
avaliondo
onollscdo
d e mercado,
m ercodo,
os movimentos de
tend ên cias de
d e saúde,
saú de, movlmentoçõo
m ovim entação
tond6nclo1
d e concorrentes, opor1unidodes
oporiunidodes e
de
om eoços, regulaçôo
regulaçõo e lnovoçõo
Inovação no
omooços,
na
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jorr>oda
paciente. Jó o análise
jornada do paciente.
Interna
interrx) detolhoró
detolKoró o modelo da
de
atual, modeto
negócio otuol,
modelo de
govemor>ça, forças e frogllidodes,
fragiltdodes,
goveman,;a,
jomoda
jom
odo ddo
o paciente eo lnlciotlvos
iniciotívas em
andam ento. Por fim, o
a formuloçõo
formidoção de
andamento.
os1rotéglo
ostratégio obsorvoró
obsorvorà ao novo
nova proposto
do volor ao convargõncla
convergência do
ambições,
om btçôes, resultando
resuitondo em um mopo
ostrotóglco
ostrotógico quo
que nor1ooró
norteoró o emproso
e 10
10 anos.
nos próximos 5 e
N eeto ecllfão
e d iç õ c d
CoHo Anual
Anuol de
de
N-ta
elao Carta
Peiítiooe Púl.licoe
Públicos e Oovemo~
O evem onça
Politlcoe
C erperotivo, cl-acamoe
d eelo cam oe o -911lr
eeguir
Corporativa.
oigum oe 09õee
o ç õ e e que correborom
algvmae
conoboram
n esM M
com foco no ono
no_trotégJo
, . . i a com
ar,o
boM .
ba-.
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p o l Ii i c a s p ú b l i c a s

No que
lfnlca,
q ue se refere à
ò pesquiso ccit'r>Jca,
segundo dos hospitais
consolidados
hospitots consolidodos
pelo
p e b Coordenodoria
C oordenodono de
d e Pesquiso e
lnovoçõo
ecnológlca (CPIT), foram
Inovoçõo T
Tecrvològico
forom
cados 187 eetucloe
Identifi
identificodos
e efu d o e clinleoe
d ín ic o e
em d eeen v o M me nto i>o õmbHo d e
emd-~noàmWtode
2 0 hoapttata
hoepitaia da
d a Recle,
R ede, sendo os
20
malore,
m aiores concentrac;&"
c o n cen tro çõ es nas
nos

especialidades
ospeciolidodes Hematologia
Hemotoloato (16'1.),
(]ó%),
Endocrinologia
Endocrirtoiogio (12'1.),
(12%), Co,diologJo
Cordlologta
(12'1.),
(12%), Gostroenteralogla
G o stro e n tero b g io (ll'1.),
(ItX),
Hopotologla
H opolologw (6'1.)
(6%) o
o Nourologlo
Nourologio (6%).
{6%).

9
oapresentaram
presentaram uma
umo méclla
m ^ l o de
d e l.A19
B jí$9
le itee doa
d o s quale
quole 1.270
1^0
leitoa
correspondem e
a leltoe
leHoe de
d e Ullldocle
Unidade
eon.eponclem
de
d e TeNpio
Terapfo lnt-iva
Intenstva (UTI}.
(UT1).
No òmbito
ómb,to do produçõo ossistonclol,
ossistorKiol,
oe
.,,_,,...,_,. um
a s lnternofie•
k ttem a çò es apreeentorom
Hm
c-1mento
c r e sc imento de
d e opralmocl-nte
aproxim adam ente
-4~
4 % _,,..........._
eom porand o-ee 2016 a
o 2017,
representondo um tatol
total de
d e 12 mil
,.,..._tancla
in tem a çd ee a male.
mols.
hit-9ilea

foram realizados
de
Em 2017, forom
reolizados cerco de

2'7
247 mil
mll cln119lo•
cirurgios ombulatoriole
am buloteríats e
e
139 mll clrv'9loa
cirurgios hoapltolarM.
hospltoiares. Em
IS,
reloçao
cirurgia s hospita
lares ae
re b ç õ o às
òs cifurgios
hospítolores
ombulotoriols,
ombulotonots, houve um crMClmemo
crescim ento
total
tofal de
d e aproxlffloclomeme
aproxim adam ente -4
4 mil
mll
As açê!es
o ç d es do
d e monltotamento
m onrtoromento dos
clrvrglaa,
oinjrglos, rep,...ntonclo
repress ntondo um
onformoções
is 16m
inform oçôes assistencia
ossKterKíiaís
lém Sido
sido
realizados
slstomotlcamente,
aum en to percentual de
d e 1%
realizad os sistem
aticam ente,
-mento
ri.,,
20f7.
1omondo
tom ondo por bose
b a se os Informações
inform oçôes dos com p aran d o-se 2016 a 20!7.
ban co s de
d e dados
d od os naclonols
nacionais do SUS,
bancos
ddtipontbilizados
isponlbllizodos pelo Deportomento
apresentou o
D eportom ento
O tipo do ccirurgio
irurgia qque
uo opnt$0nlou
e _ ,ento
_ de
maior
d e Informática
Informático ddo
o Sir1emo
S tuem o Único de
de
de
moior porcantuol
percentual d
d e crescim
Cirurgia dae
d a s Vloe
V ias
Saúde
de
S a ú d e (OATASUS-MS):
(DATA^JS-AAS): Sistema
Ststemo do
2016 a 2017 foi ao Cinlrglo
lnformaçõo
A dreos Superio,..,
Superiores, da
d o Fooe
F oce •e d
a
Inform arão Hospitalar (SIH..SUS);
(SIH-SUS);
Mrwoa
.i.
C a b eça , com
com Incremento ele
d e -4
4 mll
Stftem o de
d e lnformoçõo
Inform ação Ambulatorial
Ambulotonof
Sir1oma
Co-,o,
cirurgios (21,K).
(21,9%).
elrvrglae
C odostro Nocionol
Nocionol de
(SIA-SUS); eo Cadastro
Estobelecim entos de
d e Saúde
Soüde (CNES).
(CNES).
Estobeloclmontos
Ouanto
Quonto õa
è s cenM1itoa
con su ltas ombuloto,iala,
om bulatorials.
a co rd o com dados
d o d os exfra,'
ex1rai‘d
dos
De acordo
os do
mécllcae
^ ^ i c o s •e de outro.
outros proffaeionale
profissionais
Tobwin, em 03
05 de
d e março
m orço de
d e 2018, os
Tobwln,
d e nível
nrvel -perlor,
superior, eletivoa
e le tiv o s •e de
de
d•
59 hospita
hospitots
Ebserh. atê
otó o
39
is do Rede Eb.erh,
.....,.ola,
llecle Ebserh,
Ebeerii, obeervou r g ^ e la , na Rede
obeenrofechamento
crescim en to de
d e ST,.
SX, enfl'e
entre
fech am en to do exercic
e x erciolo
o de
d e 2017,
.• •. um creaclmento
20T7,
o qu ereprownta
representaumum
2016 • e2017,
o que

Leitos e
é avanços
a v an ço s na
ria
produção assistencial
asststenciai
da
ede Ebserh
da Rede

cotnpa,____
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total de
ampll.,ao
de
mole
de
mll
total
d e am
p lloçdo d
em
ais d
e 3-46
3 4 6 mil
consultas.
coneultaL
d e oapolo
p e io
A produção
pN>dufêio «rnibulotoríol
ambulotarial de
dlagltÓetioo
dio g n éstio o ...-,ou
apresentou um
,.....,1-.,
..,....imoclamente
oreseim
eA te de
d e oproxím
adom eR te 7Y,
7X
(1 mllhllocle
(I
m ilhão d e p,ooec11,.,_...
procedim entos
dio
gn ó etico s •o mois),
2017.
dlognóetlooe
molei d
dee 2016 o 2ot7.
Estratificando-se os ••amas
Estrotificondo-se
eio m es da
d e Imagem,
imogem,
obsorvo<se
pliaçâo na
obsorva-se umo
uma om
omplloçõo
no produção
produçõo
ttpos de
dos seguintes tipos
d e diagnósticos:
diagnósticos: por
rassonônclo
''ossonârKto magnético
m agnético - 37%; por
32'1.; por
T
omogroflo C
Computadorizado
Tomografio
om putodonzadc - 32%;
por
Ultrossonogrofla - òVA;
31'1.; e por Endoscopia
Endoscopia
UhrossonografiQ
--25%
23'1...
0&,onto
Quanto an
a o s prooecllmontn
procedim entos
relaelonocloe
traneplonto no
relacion ad os a
o transplante
na Recle
Rede
um crescim
en to de
Ebeerh, houve wn
oreeclrnenta
de
produção,
am bulotorial e Iwapitalar,
prod,,960, ....,lotoriol
hoepitolor,

estacan d o de 14~ entre 2016 e• 2017, ddestacandose que se trotam dos seguintes
ta ae exomes
exames poro
procedimento,: cole
procedimentos;
coleto
d e ddooçõo
o a ç ã o dde
e órgê!os,
órgõos. tecidos ee
fifins
ns do
célulos
tromplonte; avaliação
avalloçê!a dde
células oe dde
e tronspkinte;
e
morte encefôiico;
oçd es reiocionodos
•ncefáhco; o,;ões
relocionod01 òo
dooçôo
doo
para
7õo ddee órgõos e tecidos poro
transplante; processom
proceuomento
tecido,
tronsplonte;
ento dde
e tecidos
d e órgõas,
órgãos,
poro tronsplonte;
transplante; transplante
tra nsplante de
e célulos;
ocom ponhom ento e
c ólulos; oecmponhomanto
tecidos a
1intercorréncjos
ntercorrincia 1 no pré ee pòs-tronsplonle.
pós-transplante.

ao
Especificamente
relaclonodo oo
E
specificam ente relacionado
procodimento
ransplante dda
procodim
ento dda
e ttransplante
e ór9õo1,
órgãos,
tacldos o células,
células, houve o crescim
crescimento
tecidos
ento
transplantes, som
somando-se
do 88 tronsplontes,
ando-se oa
produção
rodução
praduçê!o hospitalar
hospita lar ee oa pproduçõo
ambulatorial, correspondendo oo S%
S'I, de
de
ombulotoriol,
amplloçõo, entre
entre 2016 ea 2017.
2017.
omplioçõo,

Contratualização
Contratual
izaçâo SUS
C011trotuollzoçõo
oO processo
procm so dde
a co
ntratu alização dos
HUFs com
g e std o do Sistam
com a
o gestõo
Sistemaa Único d»
de
Saúda
lnstituiçao e•
Soúd» {SUS}
(SUS) se
>« refere
raf*r* à liwtifuiçào

"'1rumento fomnol
formal d*
de
ppoctuoçôo
o ctu o ção de
d « um 1Instrumento
eontrotuolizaçõo, ond»
onde o moiorio
rnolorío dos
dos
contfotuoliioçao.
instrumentos
firmados tem
rigem
■
nstrunwntos firrrMdos
tam oa sua o
ongain
no ono
ano ddea 2004.
2004.
Alám
Além disso,
diSIO, ea nõo manos
ma nos complaxo,
comple•o. os
bám sa
nassa
HUFs tom
também
se dlfaranciam
d iferen ciam n
procasso,
p osto qque
u a .ao
sdo lnstttui;9as
processo, posto
lnstltulç5es
lom
todoros, nôo
ndo o
a sua
suo oçõo
formadores,
nõo ta
tendo
a,;õo
rostrtto
00 componento
com ponanta ossistanclol.
roslnta ao
assistencial.
a 2014,
20)4, com
A portir
partir ddo
com o

Contratos
ppoeluoçõo/repoctuoçôo
a c tu a ç a o /ra p o c tu o ç õ o dos C
ontrotos
SUS. dos hospitois
SUS,
hospltolt qua
que forom
foram odar(r>do
aderindo òà

gestõa
Ebserh, houva
houve umo
uma av
evo!u,60
gastQo ddo
o Ebsarh,
eh içâo
c
l - no oparfa
ape,1- de
cloffl
d a ,ecu,._
racuraaa
flnoncelroe oriundoa ddo
nae
financalroa
e SUS noa
HUFa,
tetol)zar>do no pariodo
a 201-4
2014
HUFe, tatollzondo
penedo d
de
m onfanta d
a RS
o 2017 o montante
de
R$ 332 mllhSaa.
mllhclea
segundo ddados
d lsponlblhzados paio
pelo •
a d o s disponibilizados
Diralorio do
tançõo ãà Soúda
de A
Atençõo
Saúde (DAS).
(DAS).
Dlratorfo
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1 pPCLITICAS
I.
o l It i c a s pPújBI
b l ICA
i c a ,s

do trobolho
troboiho nas
nos ôroos
ó ro as módico,
médico,
ossistonciall e
o administrativo
odminiitrotivo em
om sete
s ete
osslstonclo

HÜFs possam
possam desempenhar
desem penhor
HUFs
plenomento
om reloçõo
p le n o n ^ n te suas func;lles
funçdes em
reioçdo

fortaleo lmonto ddo
flslco
fortalecimento
a lnfroastruturo
infraestruturo física
dos
universitári os. Ao analisar
dos hospitais
Kospitois universitórios.

de
d e nossos
nossas unidades hospitoloros.
hospitalares.

Os
á s dimenslles
dimensões de
d e ensino, pesquiso
pesqutso e
elClensllo
eidensão o
e à dimonsõo
dimensão do
da ossist6naia
osststèncio

dados extraídos
Tesoi^o
os dados
e"1raídos pelo Tesouro

tom bem segundo
Em 2017, também

Q saúdo,
saú de. nos
r>os term
os da
do Decreto
à
formos
Decreta n°
nº
7.082, do
janeiro de
do '201
0.
d e 27 do
d e Janeiro
2010.

inform açdes d
disponibilizados
Informações
isponib ilizados pelo
DGP,
CX3P, convocamos
convocom os mais do 5,5 mil
c and id
o tos poro otuoc;llo
o tu a ç õ o no Rodo. A
cond1
dotos
q u a n tid a d e do ompro9odos
om progados ofolivos
ofotivos
quontldodo

C onsolidoçõo dos
do s lLois
regidos polo Consolidoc;oo
ois
do
d o Trabalho (CLT) aumentou
aum entou 11,5'4,
11^%,
p a ssan do poro
p a ro cerco
c erco do
d e 24
2 4 mil
mi!
po"ondo
em p reg ad o s em 2017 dos áóreos
re a s
empregados
m édico, assistencial
ossisterH:iai o
e odmlnlslrotlvo.
odmínistrativo.
médico,
Mais
Mois do
d o metade
m e to d e do
d o quadro
q uad ro dde
e
em p rego dos sõo
s â o médicos,
empregados
enfermeiros
técnicos
enferm eiros ou técn
icos em
enferm agem ..
enfermagem

Encerrom oe o exercício
ex er c íc io de
d e 2017
20T7
Encewamoe
co m mal•
m aie de
d e 41
4 8 mll
mil funclonórtoe
funcionàríoe
com
a tu a n d o noa
noe HUFa e no órgão
é rg õ o
atuando
centrol. contribuindo para
poro o
central,
prostoçdo
serviços do qquolidode
uo lid ade à
ò
p
rostoc;lla do sorvlc;os
população.
populoc;llo.

P rogram o R ehuf
C abe b
ò Ebsorh,
Ebserh, dentro
den tre os suas
suas
Cabe
competér>cios, o goslõo
g e stô o do
d o Programo
Progromo
competências,
Nacional de
d e Roestruturoc;õo
R eestruturaçõo dos
dos
Nocional
Unrversitários Federais
Hospitais Unlvorslt6rios
(Rehuf), quo
q ue obj
objetivo
crtorr condições
(Rohuf),
etivo cria
condlc;llos
moteríois o institucionais
instituclonois poro que
q ue os
materiais
os

Dosdo
om 2010, o
D esde a
o sua
suo lnst,tuiçllo,
i n s titu to , em
Progromo Rohuf vom
vem aportando
oportarxio
Programo
destinodos àã reestruturoçõo
reoslruturoçõo
recursos destinados
e rov,talizaçõa
revitoltzoção das
dos Hasp,tals
Hospitots
o
Universitórios
rtorteodo
tórios Federais, norteada
Univorsl
pelos seguintes d
diretrtzes:
polos
orarrlzes: I1instituição
d e mecanismos
meconismos adoquodos
odequodos
lnsli
tuiçõo de

d e lfínanc<omento,
compartilhados
de
1nanc10ment o, comportilhodos
os óreos
óreos da
do educac;c!o
educaçõo e da
da
entre as
melKono dos pnx:essas
processos de
saúde; liII - melhoria
de
gestão ; Ili
III - odequac;õo
o dequoçõo do
gesllio;
da estrutura
estruturo
física;; IV
IV - recuperaçõo e
física
rrK)dernizaçÕo do porque
parque
modormzoc;õo
tecnológico; V - reestruturaçõo
reestruturação do
quodro ddo
e recursos humanos dos
dos
quadro
unlvonltó rlos fedorois;
!odora is; e VI >
hospitais universitórios
opftmoromonto dos otlvidodo,
otividodes
apromoromonto
hospítalores
virtculodos
o onslno,
ensmo,
hosplto
loros vinculo
dos aao
pesquiso e o"1ansõo,
extensão, bem como à
ò
ossísténcia òà saúdo,
soúde, com base
bose em
om
ossls1éncla
avolioçõo permonento
pemKinente ee
avalloc;õo
incorporação de novos tocnologios
tecnologios
incorporaçõo
em
soüide.
om saúde.
Ao longo do owlst6ncio
existértcta do Programo
Progromo,,
importantes volumes dde
e recUfSOs
recursos
lmporfontos
aplicados à omplloçõo
am pliação do
foram aplicados
da
c a p a c id a d e Instalado
instolodo o
e
capocldodo

Gerencial,
venfico-se que o natureza
Gerenciai, venfica>se
rraturezo dde
e
desp esas empenhados
em penhodas o título de
desposas
de
odo o
0 de capital durante ttodo
custeio o
poriodo
período do Programo,
Programa, obsorvou-so
observou-so que
62.5%
referem -so
so o material
nrKiterial do
62
,5% roforom
de consumo
o outros
outrosserviços
serviçosdadotercolros,
terceiros,18%
16%
estão
ostõo
re
lacionadas òs
b s oquis,ções
do
relacionados
aquisições de
equipamentos e materiais
materia is perm
permanentes
equipomentos
anentes
9,5'1. referem
roferem-so
eo 1
19.5%
-se òà locoçõo
iocoção de
d e milomõo>
de-obra , obras o
dentre
de-obra.
e inslaloções,
instokições. dentre
out ros.
outros.
obaervoirse
Durante o exercício 2017, observou-se
que 68'4
Ó8% do montante
m ontante dde
e recursos
distribuídos referenr^se
a moteriois
e
referem-se o
materiais d
do
dls1rlbuídos
consumo e outros serviços dde
e terceiros,
terceiros,
14%
relacionados òs
e
1
4 % estão
estõa rolocianodos
às oquisições
oquiliçõos d
de
equipam entos o
e materiais
materiais permanentes
perm anentes
equipamentos
e 18'1.
18% roforom-se
ò lococ;ao
Iocoção dde
e mão-de~
rolorom-so à
milo-deo
obras o lnstaloc;ões,
irtstaloçõos, dentro
obro, obros
dontro outros
011tros
(dodos extraídos
Tosouro Geronciol
{dados
o"1roidos do Tesouro
G oroneiol
om 1
10/06/20W
).
0/06/ 2018).

gerol, podorr\os
De umo
uma formo
forma geral,
podemos
nnencionor o aqulaiçõo
o q u ieiçõo dde
e
mencionar
eeq11lpamentoa,
q u ip e m en to s, como: máquinas
móquinos dda
e
hemodióiise, o
oporelhos
e uftrossom,
homodlóllso,
parelhos dda
ultrassom,
d e anestesia,
microscópios, aparelhos de
onostoslo,
tomógrafos, monitores muitiporãmetros,
multlporãmetro1,
tomógrofos,
ventilodores pulmonares, equipam
entos
vontilodores
oqulpamontos
de ondoscoplo,
ertdoscopio, autoclovos,
incubadoras,
do
autoclovo,, incubadoras,
cam as, mesas
comas,
mesas cirúrgicas,
clrúr91cos, entre outros,
renovando
re
novando o porque
parque tecnológico.
tocnológico,
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m elliorando a q
u a lld o d e d
o enelno
eneino e•
melhorando
quaUdade
do
peeq u iM e d
o» aeNlçoe
ser v lç o e preatadoe,
p r e sta d o s,
peaqut.a
dproporcionando
aior conforto e
proporcl-ndo m
malar
s e g u r o n ç a no trotam
en to d
os
&egUr1ffl9D
tratamento
doe
p a c ie n te s, ounM
ntondo a oferta
o ferta d
e
paclentN,
a-mando
de
ser
v iç o s de
d e eoúde
s o ú d e poro
o p u la ção .
aervlçae
para a ppopulação.
Além d
isso, foram ap
aplicados
om
disso,
licad o s recursos em
ob ras m
as d
os K
ospitois com
obnsa
• reform
,.fonncn
doe
hoapltale
com
im p acto p
ositivo na aaMlatincla,
s sis tê n c ia ,
impacta
poaltlvo

,,_il>llitando ao abertura de
leitae,
possibilitortdo
d e leitos,
o tim izaçã o naa
n os rrealboçõea
e a liz a ç õ e s d
otlmbta~o
dee
c o n su lta s, eexamN
xam es d
d ia g n ó stico s
conaulfa.,
dee dla9nóetlcoe
Im agem e fMHI"ª"°ª
po<)uenas cirurgios,
por Imagem
cin,rglae,
aumento
em tennoa
ounMrrto da
d o eeficiência
fic iê n c ia em
term os de
de
q
u o lld o d e • l09íatlca
lo g ístic o r>c
qualidade
no
armcnenamentode9êne,oe
orm ozen om en to d e gêv»eros
aallmentícl011,
lim en tícios, denlnt
dentre ooutraa
u tra s melhoriaa.
molhoHos.

Cooperação com o
Escritório das Nações
Naçóes
Unidas de Serviços
Serv íços para
Projetos
e nosso
Ao longo d
do
nossa existência,
oxislôncio,
a d a vez mois
interMificarrvos ccada
intansiflc:omos
mais nossos
oçÕes
poro superor
sta d o dde
e
ações paro
superar o eestado
d e te rio
ra ç ão que
q ue havia sido verificado
detari
aroç6o
universitónos.
nos hospitais universitá
rios. Nesse
c o o p e ra ç ã o com
sentido, o cooperoçõo
com o Escritório
do
oções Unidos
Unidas dde
e Serviços
doss N
Noções
Sorvlços paro
poro
Projetos
ada, em 2014,
Proj etos (UNOPS)
{UNOPS) foi
fo i firm
firmado,
com
o
objetivo
d
e
viobilizar,
p
or
meio dde
e
e<>m objeti vo de vtoblllzor, por melo
d e conhoolnMrttoe,
aporte de
c011heoinwntoa, um doa
do■
m aloree d
e e a flo e da
d a eemp,-,
m p re e o , que
q u e éé o
maio,deeafloe
p r o c esso de
d e ro
cu p era çã o &lco
fisic o
proceua
recurraçãa
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1.4. Recursos
Recursos para
para custeio
custeio das
das
políticas públicas
c a p ita l eoclal
s e c la l do
d a EMefh
EbMrh é ele
d » R$
o0 capital
5.000.000,00
S .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 (clftCO
(cin eo mllhõee
m ilkSM de
d»
,_.,i
..
rMria). lnt
In tcgniliM
n ta eolt
«ob a
propriM ioda CM
d o Ulllã,
UtdSo. De
D« acordo
pn,p,tMade
com o Att.
Art. 6° do seu
sau Estatuto
Ettofuto Social,

......_me

V - rendas
- rendasprovenientes
provenientesded eoutros
outras
fontes.
fontes.
No exercíc
io de
exercício
d e 2017, forom

conf1itu«m rece
r»c9ífas
d o Ebserh:
ifas do
Ebserh:
constituem

eonsignodos
consignados à
ò Ebserh recursos de
de
custeio poro
para otendlmento
atendim ento dde
e

1- os
o s dotoyões
d o ta ç õ e s que
q u e lhe
ihe forem
conslgnodos no ory0mento
orçom onto do
d o Uniõo;
Unido;
consignados

P rogram o
como éó o0 coso ddoo ""°9Nma

liII - os rec:olloa
recelfo* deeorrontes:
decorrentes;
o) do
prestoçlJo d•
da prestoçôo
d e Hrvíços
serviços
compreendidos em uu
seu objeto;
b) da
do ollenaçdo
olíenoçôo d•
de J,,,,,a
bens •e direitos;
e)
fmoncelros que
c) dos
das op//coç&n
opficoçôes fmartceiros
tt>alizor;
reoliior;
d j dos direitos
dlr»ltos patnmomolt,
toa como
d)
potrimon/0/1, tal&
oluguéls,
foros, dividendos
dívldendos ee
aluguéis, foros,
bonificoçStt; e»
bonlfk!oç6es;
0 ) dos acordo,•
acordos • conven/os
cortvénlos que
quo
•)
fBclíxar com entidades nacionais e•
reollzor
lntemoc/onals.
intemacionois.
III - dooç6es,
d oaç4« s, legados,
leg ado s, subvenções
subvenções e
Ili
outros
outro» recursos quo
que lhe forem
(orem
destinodos por pouoos
p esso as físicos
lísicos ou
dostinodos
de d
direito
prtvodo;
jjurídicas
urídicos do
ireito público ou privado;
IV - os
o s oriundos de
d e oporoiÕ9S
o p ero çS es de
de
IV
ossim entendidos
crédito, oSSlm
•ntendidos os
provenientes de
d e empréstimos
em préstim os o
e
financ
iamentos
entidade;
financiam
entos obtidos pelo
p e la entidode;
e
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progrom
as dde
e governo
govemo especifico,
programas

Nad-'
N a d o n o l de
d e 19NtrvfllNl\)Õo
R e e e tn itu ra ç õ o doe
doe
tto.pltola
HoepItoiB Uniwnltórioe
U niwereltãrioe (lehuf),
(tehuf),
cuj
o gerenciamento
cujo
geronciom ento compete
com pete òà
Ebserh, e do Projeto
P rojeto Mai.
M ofe M6dlooe
M édicoe

p o ro o lroall
Broeil {PMMli
{PMMBl otivldode
otividad» no
paro
6mbito
Mais M4id,cos
âm bito do Programo Mols
Médicos
ftrtonctodo pelo
polo Ebserh e gerenciado
Qerencioda
financiada
Ministério do Educoçdo,
pelo Mlnl1térto
Educoçõo, que
concedeu Incentivos
otuoçao de
incentivos ãà otuoçdo
oproxJmoclomenre
l.940 supe!Vlsores
oproxjfnodomente 1.Ç40
sup#wi$ores
pro|eto. O detolhcmento
detalham ento
e tutores do pf0jeto.
d o eHcuçdo
execução orçomenlótio
orçomentório ee
do

financeiro encontro-se
encontra-se detalhado
d etalh ad a no
Item "Impocto*
"Impactos econòm
eeonõmlcoicofinonceiros do ope1<1clonolizoçõo
dos
finonceircs
operacionalizoçâo doa
políticos públicos o
e comontór!os
comenlórios
sobro o desempenho*.
dosempenho•.
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1
POL;ilCAS PÚBLICAS
PU!:ILICt,S
1. POLÍTICAS

0a
O s reaultad0ti
rsM iltadoa contablli:usdoa
contablU zodoa
dam onstram q u «, em
«m 2017,
demonatram
f»ch a m o « o exen:fclo
• x sr c fc io com
co m R$ 230,1
fechamaa
mllhdM de
d * ativos
a tfv o s clrculantM
eÍrculont«c • R$
milha~.,
144,1 mllhilea
m llh9«« de
d « atlvoa
at)vo« não
eireulontoo. Encontram-.•
Eneontrom-«o
clrculantM.
reglatracloe
ro9 i«trodo« ainda
a ln d o poMivo
poM ivo
eiroulanto d•
d o R$ 2M>,2
2 4 0 ,2 mllhõ..
m llhõoo •o
circulante
poaalvo
paM ivo não
n ão circulante
cireu lanto de
d o R$ 193,1
milhSoo. O patrimônio
potH m ônlo liquldo
liquido
mllhõea.
oontabillxad o encontro--■
oneonfro-oo negotlw
nogotivo
oontoblllzodo
e111
,2 milhõe.
om R$ 59
59,2
m ilkõoo e
• o ,...ultodo
rM uHado
ooonôm ioo do
d o exercício
o x o rcício sMo traduziu
troduxíu
-néimloo
om prejulzo
projufxo de
d o R$14,9
t $ 14,9 mllhõea.
milKõos,
•m
dom onotrondo melhoria
m olhorlo equivalente
oquivolonto
demo...trando
ao 76,n,.
74,9%, quando
q u an d o comparado
c o m p a ra d o oo
ao
projufzo de
d o 2016, 1$
R$ 64,5
44 ,5 mllh6H.
mllhSos.
prejulzo

q-.

dotalKes dos
d a s rocel1os
roceitos o reo
roalizaçdo
Os detalhes
lizoçõo
d« ddospesos
e sp o sa s podom
podem ser acessados
a c e ssa d o s nos
de
0om onstroç6es Contóbols,
C ontábeis, Notas
Domonstroções
Explicativos o Rolatórlo
Rolotórfo do
E•pllcatlvas
Admmistroçdo em
Admlnlstroçõo
om
http://vsfVAv.obsor^í.gov,bf/w©b/poftol
http://www.obsom.gov.br/wob/portal
•eb so rh /ddomanslrocoos-do--contos•
e m o rstro c o o s-d o -c o n ta s-obsorh/
onuots.
anuais.
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úocu,;:ão or,;:amontárla da Ebsorh

. _
(em m,lhoes)

Doaposas omponhoda&

(

' Ih -

em m1

)

_
'li. Exocuçao

OH

P a o o a l • Banaffelos

RS 5 . 1 ^

RS&.M7/4Ó
A6

99,n
9P~

PM ioaí
Pnsoal

R$2,953,98
R$2.955,98

RS
2.952,97
RS2.952,97

mjo%
100,0%

B*[wf>clos
Beneficlos

217,95
RS 217,93

RS 214,49
R$

96A%
98,4'J.

RS 550,57

RS 512,34
RSS12.34

95,1%

Rehuf
Rshuf Et-rt,
EbMfh

4
RS 248,2
248.24

RS 247,70
RS247,70

99.S,.
993%

Dm P m o s Administrativas
DMpMas
Admlnldtatlvas

RS 181,52

RS 144,12

79,4%
19,4'1.

PMINl
PAiWB

RS 1
120,82
R$
20.82

RS 120.53
120,53

999.S,.
93%

InvMtimantoi

RS 8831

RS 85,80

9&j6%

Rahuf Ebi*rh
RehufEburh

RSé9,91

RSM,19

99,0%

D ospm os Administrativas
Desp■-Admlnlstrolivos

RS 16,91
R$16,91

RS
10,61
RS16,61

98,2%
98,2'J.

RS 2,00

R S-RS

0,0%
0,0'1,

C uitaio
Cunlo

Subsldláflcn
Subsldlór!as

Total

LOA ..Crédito~

R$ 3 811,29

11$ 3.765,61

98,8'11.

Fonte:: Tosouro
Tesouro Goronc
G erencial,
d a d o s extro
extroidos
e fevereiro
d e 2018
20)8
Fonta
lol, dados
idos em 28 dde
fevorelro de
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2 . GOVERNANÇA CORPORATIVA

2.2.
2.2 . Estrutura de controles internos e
gerenciamento
gerenciannento de risco
nos&o modolo
cnodolo do
d e sistoma
sistem a do
de
O nosso
controles internos
intem os e gerenciamento
gerenciam ento

do riscos oncontro-so em
enr» fase
faso de
ostruturoçõo,
ostruturoçõo. sendo
send o ompreondldos
em preendidos
importantes
i n ^ r t o n t e s dlscuwes
discussões sobre o toma
tem o
r>o
ôm bito do Ebsorh
Ebsorfi no oxorolcio
exercício do
no âmbito
2017.
2017.
Bstõo provlstos
previstos ações
o ç õ es poro
Estõo
lmplomontoçõo
•m plem entoçào do
d o gestõo
g e stò o de
d e nscos
do
cooperativa, o partir
d e formo cooperotivo,
porfir do
segundo semestre
tols como,
sem estre do
d e 2018, tois
como,
ao crlaçõo
crtoçdo do
d e umo área
ó re c especifico,
específico, ao
programao do
oprovoçõo
aprovoçõo do
d o program
de
integridade o
e da
do po/ítíco
d e Gostõa
Gestflo
lnlogridado
politlco do
Controles lntornas;
Internos; ao
do Riscos •e Controlos
proposiç6o
proposiçõo do
d e critérios
critértos poro
prlorlzoçõo
phorizoçâo dos procossos
processos
argonlzoclanals
orgonizoctonois o
e prajetos
projetos
oslrat69lcos;
e stratég icos; o
e o ostobeloclmonto
estobeloclm ento do
método
m éto do do
d e goronciamonto
geroneíom ento de
d e riscas.
rtscos.
ó reo de
d e Conformidade,
Conform idode. Controle
A área
lntomo
interíK) e Gerenciamento
G eranciom enro do
d e Riscos
terá
te rá como
com o objetivo desenvolver,
disseminar
disseminor o
e lmplomontor
implem entor métodos
m étodos
corporo!lvoa
corporativos do
d e gerenciamento
gerenciom ento de
nscos, com vistos
vistas o opolor
apoiar melhorias
riscos,
melhor/os

Na
tango
ntornos o
No quo
que to
nge aos
oos controlos
controles internos
gostõo
g estõ o ddo
e riscas,
nscos, sorô
serõ oodatodo,
do tad a. carna
como
pnnclpols
pnncipols nartoodoros
nonoodofos dos trabalhas
tro b a lh o a
o sorom
da
serem dosonvolvidas,
desenvolvidos, ao cmruturo
estruturo do
Commlttoo
Com m ittee oi
of Sporuoring
Sponsonng
Organízotions
Orgonjzotions - Entorpriso
Entwprise Risk
Ritk
Monogoment
(COSO-ERM). Assim, o
M onogem ent (COSO-ERM).
Ebsorh
dlroclonodares
Ebserh contorâ
contará com direcíonodores
corporativos oa
poro gerenciar
gerencior riscos
nscos corporotivos
porhr das
portir
dos objetivas
objetivos ostrotêglcos
estratégicos e de
negócios do
d o Empresa.
Empreso.
Seró observada
obseníodo aaindo
Sorâ
inda ao estrotégio
estrarôgio de
linhos
coma mecanismo
Lirthos do
d e Defeso, como
rrvecanismo
que VISO
viso estruturor
estruturo, os popeis
papeis e
respansobikdodes do
resportsobilidades
d e cada
c a d a unidade
unidode
no
se refere àb ggostêla
estão do
d e riscas
riscos o
e
na que so
controlos:
controles:
I* Linho do
d e Defeao:
D efeeo: Composto ppor
or
I"

todos os
unldodos orgon,u,olonais
da
a s unidades
organizocionois do
Redo Ebserh
Rosponsával por
Ebserh.. Responsóvel
identificar, analisar
onolisar e avolior
avaliar os riscos,
Identificar,
propor respostas,
respostos, monitorar
monitoror ao
ofollvidade
efetividade ddas
a s medidos
medtdos de
d e controlo,
controles
implen,ontados
im plem entados ee ao conformidade;
conformidode;

2* Linha
Linho do
d e Defeao:
D efeso ; Composta
Composto polo
pelo
2'
continuas nos
nos pprocesso,
rocessos Institucionais,
Institucionais, âroo
continuas
do conformidade, controlo
óreo do conformidade, controle
contribuindo poro
p a ra o alcance
a lc a n c e das
dos
riscas.
Interno
tnten^o e geronclamenra
gerenciom ento de nscos.
objotivos
objetivos organizoclonols.
orgonizocionots.
Respon56vel
Responsóvei

pof supo,vislono,
supervisionor ao processo de
de
por
ldentlficaÇ(io,
identificação, análise, ovallaçõo
ovoliação ee
monitoramento, propor políticos
política, oe
normas, definir
dolinlr papeis
popeis e

responsabilidades, identificar
Identificar aapetito
p etite
à
ò ri.sco
nsco e estabolecer
esfobelecer metas
m etas para
paro

lmplomontaçõa;
implementação; o
3* LWia
Linho d•
d e Oef.ao:
O efeeo: Composta
Composto pelo
3•
polo
Auditoria
lntMno. Respansâvol
par
Audttono Interno.
Responsável por
fomocer
govornanço oe
fornecer aos órg6os
órgõos ddo
e governonço
à
oito odministroçõo
odministroçõa ovolioçòes
avaliações
ò olta
abrangentes bboMOdos
na moior
malar nível
nível
obrongentes
oseodas no
objetillidod•
dde
e indepondincia
independência e objetividode
da orgamzoçõo.
organlz.aÇ(ia.
dentro do
No quo
que tange
longe òb canfarmldodo,
conformidode, será
seró
aasogurodo o obngatoriedodo
abngotoriodado do
assegurada
de
observar
cumpnmento das
dos loís
lois
absorva, oa cumprimento
opllcóvels,
Incluindo rwrmas,
normas, políticos,
aplicáveis, incluindo
programas, procedim
procedimentos
progromos,
entos e diretrizes
internos,
forta lecer ao
'nternas, de modo o fortolecer
gavornonça
carporallvo e a repuíaçõo
roputoçõa
governonço corporativo
do Ebwrh.
Ebserh.

A polillca
Gostõo
Riscos eo
político de
de G
estòo de
d e Riscos
Controlos Internos serâ
revisada, no
na
Controles
seró revisado,
ossJm como
mínimo, anualmente,
anuolmente, assim
conrK) o
ap etite
rtscos, visando
visondo ao
ape
ttre por riscos,

allnhomen!o aos
objetivas ostroléglcos
olinhomento
ao s objetivos
estratégicos e•
dde
e negócios do
c ap acido de
da Ebserh
Ebwrh eo ôõ capacidade
do lnstttulçõa
Instituição no assunçõo
assunção do
d e riscos.
riscos.
rolaçllo oos
aos controles
controlos ad
adotadas
Em reloçôo
o tad o s polo
pelo
Ebserh
assegurar o
□ elab
o ração do
do
Ebso,h poro
para 051eguror
eloboroçõo
domonstraçlles
contâbois canlióvois,
dem onstrações contábeis
confiáveis, ó
é
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Importante
emproso
im portonte dffloc:or
d e slo c a r que
que o em
presa
possui uma
umo Caardonodorla
C oordenodorio ddo
e

Contabilidade
Anonços qu
que9 t«m
tom com
como
o
C ontabilldad* o
• Finanças
objetivo administrar,
adm iniítrar, controlar •e
coordeno,
as otiv(dad»$
atividades r»locionada»
relacionadas òà
coordanof os
cantobilidode no âmbito
da òrgflo
órgõa
contobtlidodo
âm bito do
contrai o
das HUF*.
HUFs.
central
e dos

A partir do primeiro semestre
A
sem estre ddo
e 2018, o
Ebierh
a ssa rá a cantor
contor com
com oudit9rlo
ouditono
Ebserh ppoasorâ
independente poro em
omlslaa
issão dde
e pparecer
a re ce r
sobre os ddemonstrações
sobro
em onstroçôes contábeis,
relatórios ddo
auditoria trimestrais,
trimestras, bem
e ouditorio
bem
como rebtórios
relatórios ddo
contrai" internos,
Internos,
e controle*
primando ossim
assim ppolo
ela tro11$f>Orfnc:lo,
tronsparèncio,
conflobllldodo dos
lntogridade eo conflobtlldode
infegridode
lnfannoções,
consan6nclo com
com oa
inform oçies, em conson6nclo
legisloçõo
demonstroçOes
loglslaÇ(ia vigente. As demonstrações
natos
contábeis, aacompanhados
co m p an h a d a s ddos
a s notos
explicativas
o pparecer
o re c er das
dos olldltaros
auditores
explicativos e dda
submetidas,
Independentes,
independentes, serõa
serflo subm
etidas,
trimestralmente, oo
oa Conselho
Conulho Flical
Fisco! e,
o,
anualmente,
Conselhos
Fisco! eo dde
anualm ente, aos
oos C
onselhos Fiscol
e
Admlnlstroçõa, sendo ap
oprovodot
Administração,
ro vadas pela
d o Ebserh.
Assembleia Gerol do
Ebserh.
obe m
encionar que, no
menclonor
Por fim, ccabe
Mtá
segundo '°mostro
sem estre do
d e 2018, será
Instituído
programo
Integridade do
do
instituído oa progrom
o de
d e integridade
Ebserh. O documento
trorâ um
Rode Ebserh.
docum ento troró
conjunto dde
e diretrizes, processos eo
práticas
voltadas ao enroizam
enralzomonta
p ráticas voltados
ento ddo
a
cultura ddo
e integridade,
o um dos
cama
Integridade, com
pilotes da
do bboa
oo governonço,
do como
gavornonça, ten
tenda
cama
pilares
objetivo ddetector
e te c ta r eo com
gir práticos
obJetivo
corrigir
práticos
relacionados
/o u corrupção.
roloclonodos o froude
fraude eo/ou
carrupçõo.
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2,> . GOVERNANÇA
GOVERNA NÇ-t, CORPORATIVA
CO~'-'OP/\ TIV t,

Quanto
Q uonto à fixação dos limitos
límitos do romunoroçõo
rem uneração
,ndlvlduol
individuol o
e globa
globoll poro
p aro o poriado
período om
em quostõo,
q uestão, foram
forom
consldorados
polo Sost-MP,
contidorodos os volaros
valoros autorizados
outorizodos pelo
Sest-MP,
cansoonto
consoonte tabolo,
tab elo, a sabor.
saber:

Presidente
P r e s id e n te
ltona

Valor do um Môo do
do romuneraçõo

Item

Honorórla
Honorário Axo
Fixo

Total por tipo do cargo
Limito Global

RS
999,53
R$ 50.
50.999^5

R$
RS 3n.994,36
571.9943Ó

Grotiffcaçõa
G ra tiftca ç ão de
d e 1,r1a1
fé n a i

RSJ0.333,18
R$ m.553,18

R$ 10.333,18
10.555,18

RSJ0.333,18
RS
10.555,18

INSS

RS
R$ 8.950,55
8.950.55

RS 1
107.166,41
07.166.41

RS 107.166,41
107.166,.41

FGTS
1

Subtotal por cargo (limito
Individual)

RS 2 .5 4 3 3 5

R$
RS 50.586,20
50.586,20

8 u h> »fl

1

R$
371.994,36
RS 571.99436

R$ 50.586,20
RS

l$ a2 0 .0 M ,IS
...j

Fonto:
SPP/CA P/D G P
Fonro· SPP/CAP/OGP

D ir e to r e s
Diretores

Uona

Honorórlo
R»o
Honorário Axo

Valor de um Môn do

Subtotal por cargo (Lim ito

Total por tipo do cargo

llom do romuneroçõo

Individual)

Limito Global

R$ 29.159,55

549.674,60
RS 349.674,60

G rotiftcação de
d e fárlos
féríos
Grotificaçõo

RS 9.715,18
R$9.713,18

RS 9.715,18
R$9.7l3,18

R$ 58.279,10
SS.279,10
RS

INSS

RS 8.594,70
R$8.394,70

I00.756/40
RS 100.736,.40

RS 604Al8,37
604.418,57
R$

FGTS

R$
RS 2.595,92

RS 28.751,02
R$

1

RS
2.098.047,60
R$ 2
.098.047,60

RS 172.506,14

1

W 2. m , a s u i

Font». SPP
SPP/CA
GP
Fonte:
/CAPP/D
/DGP
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2 . GOVERNANÇA
GO'/ERNANÇA CORPORATIVA
CCR~Of<t.T1v.4

21

2
.4. Comentários
2.4.
Comentários dos
dos
administradores
A otuac;õo
o tu açfio do
d o Ebserh
Ebs«rh rio
no g&Stõo
g estõ o das
dos

Entro
Entre os Impactos
impactos positivos
esperados, destacam-se:
destacam -se:
sustontobilidode
sustontobilídode do
d o funclonomonto
funciortomonto
a)
das proceaos
o} o mapeamento
m opeom ento dos
processos
das
dos othridados
otivídadoft haspltaloros,
hospitotores, utilizando
utilizondo criticas,
crit»cos, avoliaçõo
ovolioção o
e oporfolçoomonto
aperfeiçoam ento
como
com o fanto
fonto dde
e financlamonta
finonciamonto os
do sistemo
sistema do gestõo
g estão do
d a lnformoçõo,
informação,
recursos provonlontes
provenientes da
d a wa
sua rocolta
recoiía
o
ovollaçõo o
bem como o ovolioção
de
d e produçõo
p rodução hospitalar
hospitolor no 6mbito
ômbíto do aperfeiçoamento
operfejçoom ento do escritório
escrítóno do
de
SUS oe as
os doscentralizoções
descer^traiizaçftes do
de
gestõo
g e stã o do
de profeta;
projeto;
recU1SOs
recursos financeiros utilirodos
utilizodos pela
pelo
b)
plenos de
b} o constiluiçõo
constituição dos plonos
d e oc;ões
a çã e s
governa central poro financiar
financior
estratégicos
estratég icos e o
a idontillcac;õa
identtficoçõo dos
empresas
públicas
dependentes.
em presas públicos dep en den tes.
projetos ostruturonios
esrruturantes par
por unidada
unidode do
de
negócio que canstitulrõo
constituirão ao cortolra
carteiro
No oxercic,o,
ortemente
exercício, atuamos
atu am os ffortem
ente no de
d e projetos;
projetos;
provimento da
d e emprogados
em pregados
e)
construçõo do novo propósito,
c) a construção
selecionados par
por melo
meio do
d e cancur$0s
concursos
visllo,
visão, objetivos omprosarlols
empresoríois ea
públicos,
púbticos. cujo campasiçõo
com posição da forço
projetos estruturontes
estruturantes olinhados
alinhados oo
d a Rede Ebsorh
Ebserh fot
de trobolbo
trabalho da
foi
planejamento
estratégico; e
plonejam
ento estratégico;
definido através
otrovês de
d e ccritórios
n tê n o s que
quo
estabelecim ento do modelo
modeio de
d) o ostoboloclmento
do
co nsidoração ao ostruturo
estruturo ovolioçõo
lovorom om consldoroçllo
ovoliação do
d e desomponho,
desem penho, com o
flslco do
física
d o unrdado
unidode hosprtolar,
hospitolor, os
o s linhos constrtuiçõo
cortttituição do plano
plono do
d e motos
cuidodo quo definem os grous
graus de
de
do cuidado
ostrotóglcos
olinhodos aos
estratégicos alinhados
oos produtos
atendimentos,
atendim entos, os leglsloc;aes
legisloções
dos unidades
unidodes ddoe negócios o
eo
pertirventes qque
u e definem o perfil e o
pertinentes
ovolioçôo o
e operfolçoomonto
operfeiçoom ento do
ovolloçõo
quantitativo
quontitotivo mínimo
mininrw de
d e profilllionols
profissionais
sistema
sistemo do
d e monttoromonto
monitoramento o
e
seus locais
iocois de
d e atuoçõo.
atuo ção .
em sous
ovolioçõo
ovolioção do
d e dosomponho
desem penho dos
inda o gradativo
Realizamos
Reolizomos aolndo
grodotivo
urudodes do
d e negócios, bom
bem como dos
d as
unidades
dosllgomanto
desllgom ento dos
d o s vincules
vír^culos precários.
precários,
gestores.
equipes e gosto-.
contribuindo
conthbum do poro o
a desoneração
d e so n e ra ç ão dos
recursos disponíveis poro
custeio.
rocursos
paro custeio.
HUI'$
HUFs viso
viU3 permitir maior
makor
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Encenamoe;
2017.....!o
Eneerromoe o e-rcíclo
ex ercício de
d e 2017
een do
reepoM ável pela gestO
od
39
,..,.onaável
9Mtao
dee 39
HoepHale UntvereM
rioe Federais
Hoeplfala
U..lwnltárloa
F9d-la
vfnculodoa
UnMrwctac!N
virtculadoe ao 31 U
nivereldodee
Fodetola, a IIIOlor
cio
moior ,...
rede hoapltolor
hospitolar do
B m ll, cam
com •P"'Jdmoclamont.
oproxim adom enfe M
lroal~
l,S mll
Fomoa
leitoa Cltlvoa.
tehoe
otivee. Fem
ee roopenaávela
reeponeóvels
p ela reolhcoção
d e 295 mil
mfl
pela
Nalis.a~ ele
hlt~he,
Intem açSee, 316
3«A mil clrurglaa,
eirurgiae, 6,7
6,7
m llhõee d
cerwultoe ee 15,9 m
llhõee ele
de
mllhõoe
elee conauftoa
mllhõoa
exam
Noseoe
hoepitale oferecem
-ee.
.N
- hoapltola
oforocom
mola,._
mll-goa
,-fclinc:Jc.
mate d e 6,9 mll
vo g a* .,_
d e reeld^nelos
mécllcoa
multlproflaalonal• om
n ^ ic o B e multiprofteelorKiia
em 936
936
programo», aléi
além .,_
d e aer
eer campo
cam po ele
de
Proeromaa,
prática paro
poro mola
m ole cio
d e 56 mfl
mil
graduando» na éóroa
reo d
grod11ancloa
elee eoúde.
aaúde.
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UE FUNCIONA
UE
,,,,,

EDUCAÇAO?
v .-

■^■àüíiír

•

Inovações
evidênc
polít
educa e

"■

9h00
'ff

10h30
11H30
14H30
15h30
1
h

O USO DE EVIDÊNCIAS
EVIDENCIAS N
ABERTURA: O
MI NI STÉRI O DA EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO
Ministro Rossiell
Soares
Rossieli Soares

USO DE EVIDÊNCIAS EM POLÍTICAS
POLÍTICAS
EDUCACI ONAI S
EDUCACIONAIS
Ricardo Paes
Paes de Barros

COMO ESTADOS E
I C Í P I OS EST
EST^
COMO
E MUN
MUNICÍPIOS
UTI LI ZANDO EVIDÊNCIAS NA EDUCA
EDUC«
UTILIZANDO
Experiências do Espírito Santo, Goiás, JoinvíU
Joinvil
(SC) ee São Bento do
do Una (PE)
MI NEDULAB: O
0 LABORATÓRIO
LABORATÓRI O DE l^
MINEDULAB:
11'1
NI STÉRI O DA EDUCAÇÃO PER
PERl
DO MI
MINISTÉRIO
(MIneduLab)
Annie Chumpitaz Torres (MlneduLab)
I NFÂNCI A NO CEARÁ:
CEARÁ; 0O P
PRIMEIRA INFÂNCIA
P
APOI O AO DESENVOLVI
MENTO lIIi
DE APOIO
DESENVOLVIMENTO
Benildes Uchoa ee Jimmy Oliveira
&

Inscrições: tinyurl.com/evidenciaseducaclonals
tfnyurl.com/ev1denciaseducacIona1s
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EBSERH
EBSER
HOSPITAIS
UNIVERSITÁRIOS
FEDERAIS
HOSPI
TAI S U
N I V E R S I T Í R I O S FE
DERAI S

A Sua Excelência o Senhor
HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO

Secretário Executivo do Ministério da Educação
Ministérios,
L,, 7^
72 andar
Esplanada dos M
inistérios, Bloco L
70047-900 Brasília-DF
Brasíli a - DF
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Setor Comercial
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Q
·
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Bloco li'
C 1,... ao 3º pavim
. uadra 09' lote e, Ed. Pa
.
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ao 3 ^ pavimento ( CEP: 70308-200 | Brasfll^ - DF
. one: (61) 325:nto
l CEP;
7030&.20iue
C1d!de-Corporate
·r---..:.,_-----:----"-1,;._e_.:_lef
Slte,www,
I Bras,lla
D~
'
8900
‘ Telefone: (61) 3255-8900
I1èíte:vww.èbserh.gov,biv
'

--:---__;:,--~· ,

.ebserh.gov.h

,

EBSERH
~,~ ~ER
HOSPI TAI S U N4
VER S I T ÃRI 0 S FEDERAI
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 396, DE 2018
Altera o caput e o § 2º do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, e os arts. 879, §
7º, e 899, § 4º, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para determinar que os débitos trabalhistas
serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

AUTORIA: Senador Lasier Martins (PSD/RS)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

, DE 2018

Altera o caput e o § 2º do art. 39 da Lei nº 8.177,
de 1º de março de 1991, e os arts. 879, § 7º, e 899,
§ 4º, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, para determinar que os débitos
trabalhistas serão corrigidos pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE).
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º. O caput e o § 2º do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1º de
março de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando
não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas
em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou
cláusula contratual serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) acumulado no período
compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu
efetivo pagamento.
..................................................................................................
§ 2º. Na hipótese de a data de vencimento das obrigações de
que trata este artigo ser anterior a 1° de fevereiro de 1991, a correção
monetária será calculada pela composição entre a variação
acumulada do BTN Fiscal no período compreendido entre a data de
vencimento da obrigação e 31 de janeiro de 1991, a TRD acumulada
entre 1° de fevereiro e 31 de novembro de 1991 e, a partir de 1º de
dezembro de 1991 até o seu efetivo pagamento, pelo IPCA-E” (NR)

Art. 2º. O § 7º do art. 879 e o § 4º do art. 899, ambos da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 879. ........................................................................
Senado Federal – Anexo II – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 50
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§ 7º. A atualização dos créditos decorrentes de condenação
judicial será feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E), conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março
de 1991.” (NR)
“Art. 899. .........................................................................
..........................................................................................

SF/18707.30024-66

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

§ 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo
e corrigido com pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
......................................................................................” (NR)

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A presente proposição tem por objetivo alterar o índice de
correção monetária dos débitos trabalhista, que, por força da Lei nº 8.177, de
1º de março de 1991, e dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, são atualizados pela Taxa Referencial (TR).
O aludido índice, de acordo com o Pleno do Tribunal Superior
do Trabalho (TST) não se afigura apto a preservar o poder aquisitivo dos
valores monetários oriundos do pacto laboral, motivo por que, com
fundamento na preservação do direito à propriedade (art. 5º, XXII, da Carta
Magna), no respeito à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição
Federal) e na observância do princípio da isonomia (art. 5º, caput, da
Constituição da República), dentre outros, deve ser substituído pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante se
depreende do acórdão abaixo transcrito:
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
EXPRESSÃO 'EQUIVALENTES À TRD' CONTIDA NO
ARTIGO 39 DA LEI Nº 8.177/91. RATIO DECIDENDI
DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
Senado Federal – Anexo II – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 50
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ARRASTAMENTO, POR ATRAÇÃO, CONSEQUÊNCIA,
DECORRENTE OU REVERBERAÇÃO NORMATIVA.
INTERPETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
MODULAÇÃO DE EFEITOS AUTORIZADA PELA
INTEGRAÇÃO ANALÓGICA PREVISTA NO ARTIGO 896C,M § 17, DA CLT, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 13.015/2014.
RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. Na decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs 4.357, 4.372,
4.400 e 4425, foi declarada inconstitucional a expressão 'índice
oficial da remuneração básica da caderneta de poupança', constante
do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal. Mais recentemente e
na mesma linha, desta feita por meio da decisão proferida nos autos
da Ação Cautelar n° 3764 MC/DF, em 24/03/2015, o entendimento
foi reafirmado pela Suprema Corte, e fulminou a aplicação da TR
como índice de correção monetária. A ratio decidendi desses
julgamentos pode ser assim resumida: a atualização monetária
incidente sobre obrigações expressas em pecúnia constitui direito
subjetivo do credor e deve refletir a exata recomposição do poder
aquisitivo decorrente da inflação do período em que apurado, sob
pena de violar o direito fundamental de propriedade, protegido no
artigo 5º, XXII, a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), a isonomia
(artigo 5º, caput), o princípio da separação dos Poderes (artigo 2º) e
o postulado da proporcionalidade, além da eficácia e efetividade do
título judicial, a vedação ao enriquecimento ilícito do devedor.
Diante desse panorama, inevitável reconhecer que a expressão
'equivalentes à TRD', contida no artigo 39 da Lei n° 8.177/91,
também é inconstitucional, pois impede que se restabeleça o direito
à recomposição integral do crédito reconhecido pela sentença
transitada em julgado. O reparo, portanto, dessa iníqua situação se
impõe e com urgência, na medida em que, ao permanecer essa regra,
a cada dia o trabalhador amargará perdas crescentes resultantes da
utilização de índice de atualização monetária do seu crédito que não
reflete a variação da taxa inflacionária. A solução para a questão
emana do próprio Supremo Tribunal Federal e recai sobre a
declaração de Inconstitucionalidade por Arrastamento (ou por
Atração, Consequência, Decorrente, Reverberação Normativa),
caracterizada quando a declaração de inconstitucionalidade de uma
norma impugnada se estende aos dispositivos normativos que
apresentam com ela relação de conexão ou de interdependência. A
técnica já foi utilizada pela Corte Maior, em inúmeros casos e,
especificamente na discussão em exame, em relação à regra contida
no art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, a partir do reconhecimento de que os
fundamentos da ratio decidendi principal também se encontravam
presentes para proclamar o mesmo 'atentado constitucional' em
relação a este dispositivo que, na essência, continha o mesmo vício.
A consequência da declaração da inconstitucionalidade pretendida
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poderá acarretar, por sua vez, novo debate jurídico, consistente em
definir o índice a ser aplicável e, também, o efeito repristinatório de
distintas normas jurídicas, considerando haverem sido diversas as
leis que, ao longo da história, regularam o tema. Porém, a simples
declaração de que as normas anteriores seriam restabelecidas, de
pronto, com a retirada do mundo jurídico da lei inconstitucional,
ainda que possível, não permitiria encontrar a solução, diante da
extinção da unidade de referência de cuja variação do valor nominal
se obtinha a definição do fator de reajuste, além de, de igual modo,
haver sido assegurado no comando do STF a indicação do índice que
reflete a variação plena da inflação. Nessa mesma linha de
argumentação e como solução que atenda à vontade do legislador e
evite a caracterização do 'vazio normativo', pode ser adotada a
técnica de interpretação conforme a Constituição para o texto
remanescente do dispositivo impugnado, que mantém o direito à
atualização monetária dos créditos trabalhistas. Pretende-se, pois,
expungir do texto legal a expressão que atenta contra a Constituição
e, uma vez mantida a regra que define direito à atualização monetária
(o restante do artigo 39), interpretá-la em consonância com as
diretrizes fixadas na Carta, para assegurar o direito à incidência do
índice que reflita a variação integral da 'corrosão inflacionária',
dentre os diversos existentes (IPC, IGP, IGP-M, ICV, INPC e IPCA,
por exemplo), acolhendo-se o IPCA-E, tal como definido pela
Corte Maior. Mas isso também não basta. Definido o novo índice
de correção, consentâneo com os princípios constitucionais que
levaram à declaração de inconstitucionalidade do parâmetro anterior,
ainda será necessária a modulação dos efeitos dessa decisão,
autorizada esta Corte por integração analógica do artigo 896-C, § 17,
da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, a fim de que se
preservem as situações jurídicas consolidadas resultantes dos
pagamentos efetuados nos processos judiciais em virtude dos quais
foi adimplida a obrigação, sobretudo em decorrência da proteção ao
ato jurídico perfeito, resguardado desde o artigo 5º, XXXVI, da
Constituição, até o artigo 6º da Lei de Introdução ao Direito
Brasileiro - LIDB. Em conclusão: declara-se a inconstitucionalidade
por arrastamento da expressão 'equivalentes à TRD', contida no
caput do artigo 39 da Lei n° 8.177/91; adota-se a técnica de
interpretação conforme a Constituição para o texto remanescente do
dispositivo impugnado, a preservar o direito à atualização monetária
dos créditos trabalhistas; define-se a variação do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de
atualização a ser utilizado na tabela de atualização monetária
dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho; e atribui-se efeito
modulatório à decisão, que deverá prevalecer a partir de 30 de junho
de 2009 (data de vigência da Lei nº 11.960/2009, que acresceu o
artigo 1º-F à Lei nº 9.494/1997, declarado inconstitucional pelo STF,

SF/18707.30024-66
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com o registro de que essa data corresponde à adotada no Ato de
16/04/2015, da Presidência deste Tribunal, que alterou o
ATO.TST.GDGSET.GP.Nº 188, de 22/4/2010, publicado no BI nº
16, de 23/4/2010, que estabelece critérios para o reconhecimento
administrativo, apuração de valores e pagamento de dívidas de
exercícios anteriores - passivos - a magistrados e servidores do
Tribunal Superior do Trabalho), observada, porém, a preservação
das situações jurídicas consolidadas resultantes dos pagamentos
efetuados nos processos judiciais em virtude dos quais foi adimplida
a obrigação, em respeito à proteção ao ato jurídico perfeito, também
protegido constitucionalmente (art. 5º, XXXVI)" (ArgInc-47960.2011.5.04.0231, Ac. Tribunal Pleno, Relator Ministro Cláudio
Mascarenhas Brandão, in DEJT 14.8.2015).
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O IPCA-E tem por base o custo de vida de famílias que
percebem de 1 (um) a 40 (quarenta) salários mínimos. Ele leva em conta,
para a sua aferição, despesas como moradia, alimentação, bebidas, saúde,
higiene pessoal, educação, transporte e vestuário.
A TR, por sua vez, é o índice utilizado na correção monetária
de valores depositados na caderneta de poupança, não refletindo, a toda
evidência, a variação do custo de vida do povo brasileiro.
Em face de tal circunstância, o TST considera que a utilização
da TR não preserva o poder aquisitivo das verbas trabalhistas não quitadas
no momento oportuno pelo empregador. A sua incidência sobre débitos
trabalhistas representa, de acordo com a Corte Superior laboral, vilipêndio
ao direito de propriedade do trabalhador, que não terá o seu patrimônio
preservado contra a ação deletéria do tempo sobre os valores não quitados
tempestivamente pelo tomador dos serviços.
Trata-se de entendimento que, com base em interpretação
sistemática da Carta Magna, substitui o parâmetro legal de correção
monetária estabelecido pelos referidos diplomas legais por outro que atenda
à razão de existência do instituto em testilha, qual seja, preservar o credor
contra a depreciação de seu patrimônio oriunda da ausência de satisfação
tempestiva, pelo devedor, da obrigação que une as partes de determinado
negócio jurídico.
Tal substituição, em que pese justa, deve ser realizada pelo
Poder Legislativo, pois é ele quem tem a função de inovar no ordenamento
Senado Federal – Anexo II – Ala Senador Tancredo Neves – Gabinete 50
CEP 70165-900 – Brasília DF

Página 6 de 8

Parte integrante do Avulso do PLS nº 396 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

889

SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador Lasier Martins

iro.
Por isso, apresenta-se esta proposição, visando a positivar o
entendimento do TST acerca do índice de correção monetária que deve
incidir sobre os débitos laborais.

SF/18707.30024-66

jurídico, dado ser o ambiente em que os representantes do corpo social
discutem a melhor forma de se tratar os interesses mais caros ao povo brasile

Espera-se contar com o apoio dos nobres colegas parlamentares
para a sua aprovação.

Sala das Sessões,

Senador LASIER MARTINS
(PSD-RS)
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O Projeto de Lei do Senado no 396, de 2018, vai à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão
terminativa.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 397, DE 2018
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências, e a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe
sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para
incluir entre os documentos de habilitação nas licitações por elas regidas, no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante
bancos e órgãos ou entidades de fomento, relativos a empréstimos subsidiados e
operações financeiras congêneres.

AUTORIA: Senador Pedro Chaves (PRB/MS)
DESPACHO: À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PEDRO CHAVES

, DE 2018

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências, e a Lei
nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o
estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, para incluir entre os documentos de
habilitação nas licitações por elas regidas, no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, prova de inexistência
de débitos inadimplidos perante bancos e órgãos ou
entidades de fomento, relativos a empréstimos
subsidiados e operações financeiras congêneres.

SF/18025.92259-55

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 29. ...........................................................................................
...........................................................................................................
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante:
a) a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943;
b) bancos e órgãos ou entidades de fomento, relativos a empréstimos
subsidiados e operações financeiras congêneres.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 58. ...........................................................................................
...........................................................................................................
Gabinete do Senador PEDRO CHAVES
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Gabinete do Senador PEDRO CHAVES

§ 3º Dentre os documentos exigidos na forma do inciso I, deverá
estar prova de inexistência de débitos inadimplidos perante bancos e
órgãos ou entidades de fomento, relativos a empréstimos subsidiados e
operações financeiras congêneres.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SF/18025.92259-55
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JUSTIFICAÇÃO
O crédito subsidiado não é uma invenção brasileira, e se trata de uma
espécie de empréstimo feito pelo governo a uma taxa de juros inferior à vigente
no mercado. Ocorre que nos últimos tempos experimentamos aqui sua utilização
de forma seletiva, em favorecimento de determinados escolhidos pelo governo de
plantão. Em regra, grandes empresas têm tido livre acesso ao crédito subsidiado
do BNDES e de outros bancos federais, embora tenham condições para tomar
recursos, igualmente baratos, nos mercados de capitais doméstico e internacional.
Empresas modestas, que necessitam muito mais desse dinheiro, se veem longe
dessa verdadeira injeção de ânimo e vigor para seus negócios.
O crédito subsidiado pode ser implícito ou explícito. O implícito
destina-se, principalmente, a financiamentos agropecuários e exportações,
correspondendo à diferença entre as taxas de juros normais desses empréstimos e
o custo real pago pelo governo para a captação desse dinheiro. Crédito subsidiado
explícito são os fundos aplicados em programas especiais, criados para incentivar
certas regiões ou atividades econômicas por meio de empréstimos a taxas de juros
muito baixas.
Normalmente, o governo faz uso de instituições bancárias estatais,
como o BNDES, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste, para conceder
créditos subsidiados. Em meados de 2017, a Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda revelou que o Tesouro Nacional bancou R$
240 bilhões entre 2007 e 2016 só por conta da diferença entre a Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP), historicamente menor, e a taxa básica de juros, a Selic. Esse
custo é o chamado subsídio implícito.
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Não obstante tenham sido beneficiados na obtenção de créditos
subsidiados, alguns dos “campeões nacionais” escolhidos para obter esse dinheiro
barato, mesmo assim, falharam no cumprimento de suas obrigações e se
envolveram em escândalos de corrupção. Não só deixaram de pagar seus débitos.
Algumas chegaram ao cúmulo de lesarem os cofres públicos duplamente, pela
utilização de recursos auferidos de forma facilitada para corromper agentes
públicos e gestores de estatais.

SF/18025.92259-55

SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PEDRO CHAVES

Consideramos um verdadeiro absurdo que empresas inadimplentes
em suas obrigações com bancos e agências de fomento públicas possam participar
de licitações desse mesmo poder público. Em face disso, propomos este projeto
de lei, que altera a Lei nº 8.666, de 1993, e a Lei nº 13.303, de 2016 – esta o
estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias –, para exigir que entre os documentos de habilitação no certame
licitatório, no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, conste prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante bancos e órgãos ou entidades de
fomento, relativos a empréstimos subsidiados e operações financeiras congêneres.
A medida objetiva, ainda, robustecer as garantias do crédito
subsidiado.
Considerando a relevância da matéria, submeto a presente proposição
ao exame desta Casa, na expectativa de sua aprovação, para a qual conto com o apoio
dos ilustres Senadores e Senadoras.

Sala das Sessões,

Senador PEDRO CHAVES

Gabinete do Senador PEDRO CHAVES
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O Projeto de Lei do Senado no 397, de 2018, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em decisão terminativa.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 398, DE 2018
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional”, e a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre
incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá
outras providências”, para dispor sobre estímulo à participação feminina nas áreas de
ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e mitigação de barreiras contra mulheres
nessas áreas.

AUTORIA: Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE)
DESPACHO: Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, cabendo à última decisão
terminativa
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GABINETE DA SENADORA MARIA DO CARMO ALVES

, DE 2018

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que “estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional”, e a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de
2004, que “dispõe sobre incentivos à inovação e à
pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo e dá outras providências”, para dispor
sobre estímulo à participação feminina nas áreas
de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e
mitigação de barreiras contra mulheres nessas
áreas.

SF/18215.91741-26

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26. ...................................................................................
...................................................................................................
§ 11. É diretriz a ser observada, na elaboração da Base
Nacional Comum Curricular, a busca por estratégias para mitigar
preconceitos e barreiras culturais à participação da mulher nas áreas
de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. (NR)”

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º .....................................................................................
Parágrafo único. .......................................................................
...................................................................................................
XV – estímulo à participação da mulher nas áreas de ciência,
tecnologia, engenharia e matemática. (NR)”
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O Instituto de Estatísticas da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) aponta que apenas 28%
dos pesquisadores do mundo são mulheres. De acordo com a organização, as
mulheres encontram diversos obstáculos para seguir nas áreas de ciência,
tecnologia, engenharia e matemática, coletivamente referidas pela sigla
CTEM, que se mantiveram redutos masculinos.

SF/18215.91741-26
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Uma maior participação feminina na ciência significaria não só
uma vitória na luta pela igualdade entre homens e mulheres, mas também um
avanço do ponto de vista econômico e tecnológico, uma vez que ampliaria a
oferta de cientistas, tornaria esse quadro mais competitivo e, por fim, levaria
a uma maior diversidade em relação às formas de fazer ciência, seus
objetivos, preocupações e abordagens.
Para transformar essa realidade, a Organização das Nações
Unidas (ONU) aprovou, em 2015, o dia 11 de fevereiro como o Dia
Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, com objetivo de fazer
campanhas para viabilizar e incentivar o acesso das mulheres à área
científica.
Em fevereiro de 2017, nos Estados Unidos, foram aprovadas
duas leis que incentivam e favorecem a participação das mulheres nas
CTEM. Uma delas incumbe esses incentivos à Fundação Nacional da
Ciência e a outra à NASA, a agência espacial americana. A justificativa de
uma das normas ressalta que: i) as mulheres representam quase 50% da força
de trabalho, mas menos de 25% nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia
e matemática; ii) mulheres têm probabilidades menores de optar pelas
disciplinas de CTEM; iii) apenas 26% das mulheres que têm formação em
CTEM atuam na área; iv) há alta demanda por profissionais das áreas de
CTEM; e v) empreendimentos de tecnologia e comércio tendem a ter mais
êxito quando mulheres ocupam altos postos em sua administração.
No Brasil, dados também apontam para uma baixa participação
feminina nas áreas de ciência e tecnologia. Em agosto de 2018, o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
reconhecendo a importância da questão em tela, lançou chamada
denominada “Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação”
Página 3 defp2018-06170
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com objetivo de disponibilizar recursos para “estimular a formação de
mulheres nas carreiras de ciências exatas, engenharias e computação,
despertando o interesse vocacional de estudantes do sexo feminino da
Educação Básica e do Ensino Superior por estas profissões”. Louvável, sem
dúvida, a iniciativa daquele órgão. Queremos, com esta proposição, tornar
programas como esse uma política de Estado, fortalecida e respaldada por
diretrizes previstas em lei.
O quadro desigual de mulheres e meninas nas ciências resulta
de aspectos culturais e de preconceitos presentes desde a educação básica,
que permanecem ao longo dos ensinos médio e superior e permeiam o
mercado de trabalho. De certo modo, as sementes do preconceito
antifeminino em CTEM são plantadas ainda na infância.

SF/18215.91741-26
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Por se tratar de uma questão cultural que, por isso, admite
solução apenas no longo prazo, propomos projeto de lei que acrescente,
como diretriz a ser observada na elaboração dos currículos escolares
brasileiros, a mitigação dos preconceitos e barreiras culturais à participação
da mulher nas áreas de CTEM. Além disso, incluímos entre os princípios da
lei de incentivo à inovação e à pesquisa o estímulo à participação das
mulheres na CTEM.
É evidente que não se trata de coagir ou direcionar meninas e
mulheres à área de CTEM, mas, ao contrário, de criar, desde cedo, por meio
de abordagens nas disciplinas escolares tradicionais, um ambiente mais livre
de estigmas, preconceitos e barreiras, de forma que aquelas estudantes que
tenham aptidão e interesse em seguir nas áreas de CTEM se sintam
encorajadas e seguras para ir em frente.
Esperamos, com essa proposição, iniciar um debate sobre esse
importante tema e, para isso, conto com o apoio dos demais Senadores.

Sala das Sessões,

Senadora MARIA DO CARMO ALVES
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O Projeto de Lei do Senado no 398, de 2018, vai às Comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, cabendo à última decisão
terminativa.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 399, DE 2018
Institui o Programa Poupança Jovem.

AUTORIA: Senador Ciro Nogueira (PP/PI)
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, DE 2018

SF/18958.79393-03

Institui o Programa Poupança Jovem.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa Poupança Jovem, destinado
à concessão de benefício financeiro pessoal e intransferível a estudantes
matriculados no ensino médio da rede pública de ensino.
Art. 2º O Programa Poupança Jovem tem por finalidade
incentivar a permanência na escola de estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica e aumentar a taxa de conclusão do ensino
médio.
Art. 3º Poderão ser beneficiários do Programa Poupança Jovem
os estudantes do ensino médio cuja renda familiar mensal per capita não
exceda a 1,5 (um e meio) salário mínimo e que estejam regularmente
matriculados em instituição de ensino da rede pública de regiões
selecionadas nos termos de regulamento.
Parágrafo único. Serão priorizadas regiões que apresentem
baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e taxas elevadas de evasão
e repetência escolar.
Art. 4º O Programa Poupança Jovem consiste na concessão de
benefício financeiro, em valor a ser definido em regulamento,
correspondente a cada série do ensino médio em que o estudante obtiver
aprovação.
§ 1º A soma dos benefícios anuais, correspondentes a cada série
em que o beneficiário obtiver aprovação, somente será liberada após a
conclusão da última série do ensino médio, assegurada a atualização
financeira com base na variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) ou outro que vier a substituí-lo.
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§ 2º Não fará jus ao benefício, inclusive quanto a eventuais
valores já acumulados anteriormente, o estudante que:
I – abandonar os estudos;
II – se desligar da instituição de ensino selecionada nos moldes
de regulamento;
III – for reprovado por faltas em quaisquer das séries do ensino
médio; ou

SF/18958.79393-03
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IV – mantiver conduta incompatível com o Programa Poupança
Jovem, nos termos de regulamento.
Art. 5º A participação do beneficiário no Programa Poupança
Jovem será precedida da aceitação expressa pelo interessado das condições
do Programa, observado cadastramento realizado com base no Censo
Escolar.
Art. 6º A concessão do benefício financeiro está condicionada
à existência de dotação orçamentária anual, devendo haver compatibilidade
entre a quantidade de beneficiários e as dotações orçamentárias existentes,
observados os limites de movimentação e empenho e de pagamento da
programação orçamentária e financeira.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A evasão escolar é fenômeno já amplamente conhecido e
reconhecido como problema do ensino médio brasileiro. A reforma do
ensino médio, aprovada no ano passado, tem como ponto central maior
flexibilidade para que os jovens possam traçar seu itinerário formativo nessa
etapa da educação básica, de acordo com suas aptidões e interesses, e busca,
assim, diminuir o desinteresse dos jovens pelas escolas.
Por sua vez, a proposição que ora apresentamos tem por
finalidade atacar o problema da evasão em sua raiz e se articula, portanto,
com as disposições da Meta 3 do Plano Nacional de Educação (PNE),
instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, segundo o qual deveria
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3

Considerando o baixo percentual de jovens que conseguem
concluir o ensino médio na idade considerada adequada, acreditamos que o
projeto em tela será uma importante ferramenta para a mudança desse
quadro. Com efeito, os jovens mais atingidos pela evasão e pela repetência
geralmente vêm de famílias com pouca escolarização e de baixa renda. Em
outras palavras, por precisarem trabalhar, esses estudantes não dispõem de
condições para priorizar os estudos, tornando-se vulneráveis às reprovações
sucessivas e ao abandono da escola.

SF/18958.79393-03

ter ocorrido, até 2016, a universalização do atendimento escolar para toda a
população de 15 a 17 anos.

A proposição busca justamente conceder benefício pecuniário
como mecanismo indutor da permanência dos estudantes e do
aproveitamento acadêmico no ensino médio, pois, a partir desse incentivo,
os estudantes poderão se dedicar com mais tranquilidade aos estudos,
avançando e progredindo, sem os limites impostos pelas dificuldades
financeiras.
Feitos esses apontamentos, considerando a relevância social e
educacional deste projeto, contamos com o apoio dos nobres Pares para a sua
aprovação.

Sala das Sessões,

Senador CIRO NOGUEIRA
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O Projeto de Lei do Senado no 399, de 2018, vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em
decisão terminativa.
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de julho de 1965 – Código Eleitoral, para
estabelecer um horário único para recebimento de
votos em todo o território nacional.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 144 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 144. O recebimento dos votos começará às 8 (oito) e
terminará, salvo o disposto no art. 153, às 17 (dezessete) horas,
observado, em ambos os casos, o horário de Brasília.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Convivem hoje, no território nacional, quatro horários
reconhecidos legalmente. O primeiro, por ordem de proximidade com o
meridiano de Greenwich, vigora em algumas ilhas oceânicas. O segundo, o
horário de Brasília, inclui as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, além dos
Estados do Pará, Amapá, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal. O terceiro,
Roraima, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O
quarto horário legal têm vigência no Acre e na extremidade ocidental do
Estado do Amazonas.
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Uma vez que a Lei estabelece os horários de início e fim do
recebimento dos votos às 8 e 17 horas, respectivamente, sem especificar de
que horário legal se trata, prevaleceu o entendimento de considerar para esse
fim a hora local. Consequentemente, hoje a votação tem início e término em
três momentos distintos no território nacional, observadas diferenças de uma
e duas horas a mais em relação ao horário de Brasília, diferença que pode ser
ainda maior, a depender da vigência ou não do horário de verão na data da
eleição.

SF/18849.36826-87
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Está claro, por outro lado, que a divulgação dos resultados não
pode ocorrer antes do término da votação em todo o território nacional, sob
pena de influenciar, indevidamente, a definição do voto dos eleitores
residentes nas áreas com hora legal diferente do horário de Brasília. Como o
sistema de urnas eletrônicas permite uma apuração e totalização rápida dos
votos, a cada eleição os resultados já apurados deixam de ser divulgados até
o fechamento das urnas do Estado do Acre e da extremidade ocidental do
Estado do Amazonas.
O presente projeto tem por finalidade prevenir nas eleições
futuras essa situação. Estabelece, para tanto, que os votos serão recebidos
entre às 8 e às 17 horas, considerado o horário de Brasília, utilizado pela
grande maioria da população brasileira. Os habitantes das regiões em que
vigoram os demais fusos poderão antecipar seu voto, no horário local, e
encerrarão a votação uma, duas ou mais horas antes do que fazem hoje. Por
outro lado, todas as urnas encerrar-se-ão no mesmo horário de Brasília, e a
divulgação dos dados da apuração poderá ocorrer em tempo real.
Essas as razões por que apresento o presente projeto e peço para
ele o apoio de meus pares.

Sala das Sessões,

Senador RAIMUNDO LIRA
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O Projeto de Lei do Senado no 400, de 2018, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em decisão terminativa.
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SENADO FEDERAL
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Nº 401, DE 2018
Define novos limites para a Floresta Nacional de Brasília.

AUTORIA: Senador Hélio José (PROS/DF)
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Define novos limites para a Floresta Nacional de
Brasília.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei define os limites da Floresta Nacional de
Brasília, criada pelo Decreto de 10 de junho de 1999 (sem número).
§ 1º A Floresta Nacional de Brasília passa a ser composta pelas
áreas 1 e 4 definidas nos arts. 2º e 3º desta Lei, correspondentes,
respectivamente, às áreas 1 e 4 delimitadas no decreto de que trata o caput.
§ 2º Ficam desafetadas as áreas 2 e 3 estabelecidas no decreto
de que trata o caput para fins de regularização fundiária de ocupações
preexistentes.
Art. 2º A área 1 possui a superfície de 3.353,1799 hectares (três
mil, trezentos e cinqüenta e três hectares, dezessete ares e noventa e nove
centiares), sendo localizada nos imóveis Guariroba e Engenho Queimado,
desmembrados do Município de Luziânia/GO e incorporados ao território do
Distrito Federal, entre o córrego Currais, a rodovia BR-070 e a rodovia DF001.
Parágrafo único. Inicia-se no vértice 1 de coordenadas
N=8.258.218,9425 e E=167.948,8146; deste, segue com o azimute
95º00’51" e distância de 1.303,628 metros, até o vértice 2, de coordenadas
N=8.258.104,9158 e E=169.248,4240; deste segue com o azimute
103º46’22" e distância de 1.372,729 metros, até o vértice 3, de coordenadas
N=8.257.777,8662 e E=170.582,6809; deste, segue com o azimute
102º43’01’’ e distância de 371,350 metros, até o vértice 4, de coordenadas
N=8.257.696,0578 e E=170.945,1926; deste, segue com o azimute
98º58’23" e distância de 685,854 metros, até o vértice 5, de coordenadas
N=8.257.589,0063 e E=171.623,1595; deste, segue com o azimute
106º35’51" e distância de 304,723 metros, até o vértice 6, de coordenadas
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N=8.257.501,8987 e E=171.915,4042; deste, segue com o azimute
115º22’22" e distância de 241,773 metros, até o vértice 7, de coordenadas
N=8.257.398,2201 e E=172.134,0191; deste, segue com o azimute
121º59’16" e distância de 314,310 metros, até o vértice 8, de coordenadas
N=8.257.231,5938 e E=172.400,8034; deste, segue com o azimute
130º45’59’" e distância de 249,322 metros, até o vértice 9, de coordenadas
N=8.257.068,6703 e E=172.589,7757; deste, segue com o azimute
138º20’49" e distância de 267,407 metros, até o vértice 10, de coordenadas
N=8.256.868,7187 e E=172.767,6319; deste, segue com o azimute
143º46’19" e distância de 256,861 metros, até o vértice 11, de coordenadas
N=8.256.661,3615 e E=172.919,5507; deste, segue com o azimute
156º14’34" e distância de 1.176,401 metros, até o vértice 12, de coordenadas
N=8.255.583,8446 e E=173.393,8339; deste, segue com o azimute
170º27’43" e distância de 1.005,512 metros, até o vértice 13, de coordenadas
N=8.254.591,4923 e E=173.560,5741; deste, segue com o azimute
185º57’23"e distância de 784,947 metros, até o vértice 14, de coordenadas
N=8.253.810,2000 e E=173.479,0566; deste, segue com o azimute
198º46’14" e distância de 414,236 metros, até o vértice 15, de coordenadas
N=8.253.417,7025 e E=173.345,6645; deste, segue com o azimute
201º56’11"e distância de 1.481,196 metros, até o vértice 16, de coordenadas
N=8.252.042,7191 e E=172.791,9123; deste, segue com o azimute
249º58’58" e distância de 997,469 metros, até o vértice 17, de coordenadas
N=8.251.701,0258 e E=171.854,0015; deste, segue com o azimute
298º56’22" e distância de 996,142 metros, até o vértice 18, de coordenadas
N=8.252.183,4046 e E=170.981,5947; deste, segue com o azimute
263º07’57"e distância de 899,011 metros, até o vértice 19, de coordenadas
N=8.252.075,8282 e E=170.088,3664; deste, segue com o azimute
283º24’44"e distância de 1.204,099 metros, até o vértice 20, de coordenadas
N=8.252.355,3333 e E=168.916,2322; deste, segue com o azimute
295º06’14" e distância de 1.024,302 metros, até o vértice 21, de coordenadas
N=8.252.790,2275 e E=167.987,9914; deste, segue com o azimute
334º19’24"e distância de 1.455,310 metros, até o vértice 22, de coordenadas
N=8.254.102,8109 e E=167.356,9458; deste, segue com o azimute
307º24’42’" e distância de 666,950 metros, até o vértice 23, de coordenadas
N=8.254.508,3109 e E=166.826,7972; deste, segue com o azimute
3º04’56"e distância de 506,889 metros, até o vértice 24, de coordenadas
N=8.255.0148, 8450 e E=166.854,0721; deste, segue com o azimute
250º30’36" e distância de 139,436 metros, até o vértice 25, de coordenadas
N=8.254.968,2881 e E=166.722,5274; deste, segue com o azimute
10º39’51" e distância de 2.679,260 metros, até o vértice 26, de coordenadas
N=8.257.603,2412 e E=167.218,7007; deste, segue com o azimute
49º51’33"e distância de 954,355 metros até o vértice 1, ponto inicial desta
descrição, fechando assim o perímetro.
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Art. 3º A área 4 possui superfície de 1.925,6162 hectares (mil,
novecentos e vinte e cinco hectares, sessenta e um ares e sessenta e dois
centiares), sendo localizada no imóvel Chapadinha, desmembrado do
Município de Luziânia-GO e incorporada ao território do Distrito Federal,
entre os Córregos Capão da Onça, Barrocão, Jatobá e Guariroba, a rodovia
DF-430 e a rodovia DF-415.
Parágrafo único. Inicia-se no ponto 1, de coordenadas
N=8.269.783,3002 e E=161.733,7530; deste, segue com o azimute de
89º11’01" e distância de 2807,330 metros, até o ponto 2, de coordenadas
N=8.269.823,3300 e E=164.543,0400; deste, segue com o azimute de
175º56’42" e distância de 659,768 metros, até o ponto 3, de coordenadas
N=8.269.164,6876 e E=164.589,7307; deste, segue com o azimute de
85º53’23" e distância de 987,125 metros, até o ponto 4, de coordenadas
N=8.269.235,4976 e E=165.575,1037; deste, segue com o azimute de
176º13’53"e distância de 695,579 metros, até o ponto 5, de coordenadas
N=8.268.540,8680 e E=165.620,8583; deste, segue com o azimute de
143º03’03’’ e distância de 274,735 metros, até o ponto 6, de coordenadas
N=8.268.321,1328 e E=165.786,1346; deste, segue com o azimute de
76º17’02" e distância de 435,331 metros, até o ponto 7, de coordenadas
N=8.268.424,4371 e E=166.209,3892; deste, segue com o azimute de
170º10’29" e distância de 957,856 metros, até o ponto 8, de coordenadas
N=8.267.479,8768 e E=166.372,9715; deste, segue com o azimute de
265º56’36" e distância de 1144,202 metros, até o ponto 9, de coordenadas
N=8.267.398,8681 e E=165.230,7244; deste, segue com o azimute de
191º02’23" e distância de 569,318 metros, até o ponto 10, de coordenadas
N=8.266.839,6388 e E=165.121,6201; deste, segue com o azimute de
255º40’22" e distância de 311,252 metros, até o ponto 11, de coordenadas
N=8.266.762,5544 e E=164.819,8077; deste, segue com o azimute de
263º14’53" e distância de 200,977 metros, até o ponto 12, de coordenadas
N=8.266.738,9064 e E=164.620,0654; deste, segue com o azimute de
198º32’53" e distância de 1301,460 metros, até o ponto 13, de coordenadas
N=8.265.504,0620 e E=164.205,7401; deste, segue com o azimute de
265º36’01" e distância de 1035,487 metros, até o ponto 14, de coordenadas
N=8.265.424,5600 e E=163.172,4800; deste, segue com o azimute de
265º26’01"e distância de 686,087 metros, até o ponto 15, coordenadas
N=8.265.369,8950 e E=162.488,0246; deste, segue com o azimute de
271º19’08" e distância de 250,889 metros, até o ponto 16, de coordenadas
N=8.265.375,6745 e E=162.237,0019; deste, segue com o azimute de
269º52’01" e distância de 159,430 metros, até o ponto 17, de coordenadas
N=8.265.375,3041 e E=162.077,4445; deste, segue com o azimute de
283º40’40" e distância de 601,211 metros, até o ponto 18, de coordenadas
N=8.265.517,5820 e E=161.492,8174; deste, segue com o azimute de
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267º03’09" e distância de 1810,109 metros, até o ponto 19, de coordenadas
N=8.265.424,4304 e E=159.683,6590; deste, segue com o azimute de
30º32’42" e distância de 690,007 metros, até o ponto 20, de coordenadas
N=8.266.019,1592 e E=160.034,6125; deste, segue com o azimute de
24º17’40" e distância de 4126,575 metros, até o ponto 1, de coordenadas
N=8.269.783,3002 e E=161.733,7530, ponto inicial desta descrição,
fechando assim o perímetro.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

SF/18523.71860-02
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JUSTIFICAÇÃO
A Floresta Nacional de Brasília (FLONA Brasília) foi criada
com o objetivo de promover a manutenção e proteção dos recursos hídricos
e da biodiversidade do Cerrado, a recuperação de áreas degradadas, a
educação florestal e ambiental, a manutenção de amostras do fragmento do
ecossistema e o apoio ao desenvolvimento sustentável dos recursos naturais
das áreas limítrofes, de acordo com o Decreto de 10 de junho de 1999 (sem
número).
Embora virtuosos os objetivos, observamos que até o momento
eles não foram alcançados, por motivos diversos. Primeiramente, foram
criadas extensas áreas de vegetação exótica (pinus e eucalipto) em áreas que
eram para ser exploradas de forma sustentável com espécies nativas.
Segundo o Instituto Chico Mendes, as áreas não são manejadas por um
impasse jurídico com o Distrito Federal. Adicionalmente, foram definidos
limites para a Flona Brasília sobre áreas já habitadas anteriormente a 1999,
bem como sobreposição a áreas definidas como Colônia Agrícola pelo
Distrito Federal.
Em 2015, relatório do Grupo de Trabalho criado para avaliar
unidades de conservação do Distrito Federal, reconheceu que a área 2 da
Flona Brasília está com a “viabilidade como unidade de conservação
severamente comprometida” em razão da intensa ocupação. De outra parte,
identificou que na área 3 também há ocupação com maior vocação para
atividade rural (agrícola). Portanto, nessas áreas têm prosperado mais as
finalidades de habitação e de colônia agrícola do que a de unidade de
conservação.
Importante destacar que, por essas áreas estarem inseridas
formalmente em unidade de conservação de domínio público, seus

Página 5 de 6

Parte integrante do Avulso do PLS nº 401 de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

5

moradores têm encontrado todo tipo de obstáculos para obter a prestação de
serviços públicos básicos (água, energia, saneamento, transporte), bem como
para obter o licenciamento ambiental e urbano de empreendimentos.
Em vista do quadro de irreversibilidade das ocupações
existentes e da incapacidade da União de gerir a unidade de conservação de
modo a conservar espécies nativas do Cerrado e promover o manejo florestal
sustentável na área, propomos a supressão das áreas 2 e 3 da Floresta
Nacional de Brasília, a fim de garantir condições dignas aos moradores dessa
região. Desse modo, ficariam mantidas as áreas 1 e 4 da Flona Brasília, sob
a mesma denominação na proposição, para que essas áreas sejam
efetivamente geridas como unidades de conservação, conforme
recomendação do referido Relatório assinado pelo Instituto Chico Mendes e
diversos órgãos e entidades do Distrito Federal.
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920

Convicto da importância desse projeto para reparar falhas
apontadas no planejamento urbanístico e ambiental do Distrito Federal,
conto com o apoio dos nobres colegas para sua aprovação.

Sala das Sessões,

Senador HÉLIO JOSÉ
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O Projeto de Lei do Senado no 401, de 2018, vai à Comissão de Meio Ambiente, em decisão
terminativa.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 402, DE 2018
Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, para exigir o
atendimento aos princípios do desenho universal na concepção e implantação de
projetos de desenvolvimento urbano.

AUTORIA: Senador Hélio José (PROS/DF)
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Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 –
Estatuto da Cidade, para exigir o atendimento aos
princípios do desenho universal na concepção e
implantação de projetos de desenvolvimento
urbano.

SF/18401.03804-25

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2018

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar
acrescida do seguinte artigo:
“Art. 49-A. A concepção e a implantação de projetos
que tratem do meio físico, de transporte, de informação e
comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da
informação e comunicação, e de outros serviços,
equipamentos e instalações abertos ao público, de uso
público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana
como na rural, devem atender aos princípios do desenho
universal, tendo como referência as normas de
acessibilidade e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 –
Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Parágrafo único. Entende-se por desenho universal a
concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a
serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de
adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos
de tecnologia assistiva.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
A moderna concepção de mobilidade urbana abrange não
apenas o transporte motorizado, mas também o deslocamento por bicicletas
e principalmente a pé. Quanto a esse último aspecto, a mobilidade converge
com a política de acessibilidade, voltada para as pessoas com mobilidade
reduzida ou com deficiência.
Com efeito, a qualidade dos elementos urbanos propícios à
circulação de pedestres tem sido tratada no âmbito das normas de
acessibilidade, enquanto as leis urbanísticas limitam-se a dispor sobre o
sistema viário, voltado à circulação de veículos automotores.

SF/18401.03804-25
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Não é de se estranhar, nesse contexto, que as cidades brasileiras
se apresentem hostis aos pedestres em geral e às pessoas com mobilidade
reduzida em particular, inclusive nos bairros recentemente urbanizados.
Calçadas esburacadas, escorregadias, descontínuas, irregulares ou mesmo
inexistentes são a triste realidade com a qual os brasileiros têm que conviver
cotidianamente.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº
13.146, de 6 de julho de 2015, ao adotar o desenho universal como princípio
a ser observado na concepção de produtos, ambientes, programas e serviços,
representa um marco na adoção de políticas públicas voltadas para a inclusão
de todas as pessoas no desenvolvimento urbano.
O desenho universal é uma exigência da Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada no
Brasil pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que contém normas
específicas de acessibilidade. Trata-se, portanto, de um direito humano
fundamental, cujo atendimento é um compromisso internacional assumido
pelo Estado Brasileiro.
No âmbito do desenvolvimento urbano, o desenho universal é
operacionalizado por um conjunto de normas legais, infralegais e técnicas,
entre as quais se destacam, além do Estatuto e da Convenção, as Leis nº
10.048, de 8 de novembro de 2000, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000;
os Decretos nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004; nº 9.296, de 1º de março de
2018; nº 9.404, de 11 de junho de 2018; nº 9.451, de 26 de julho de 2018; e
a Norma Brasileira ABNT NBR 9050/2004.
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Nesse sentido, a presente proposição promove a vinculação
entre a legislação urbanística e a legislação de acessibilidade, mediante a
introdução no Estatuto da Cidade, que é a principal lei brasileira de
urbanismo, do princípio do desenho universal como balizador obrigatório
dos projetos de desenvolvimento urbano.

SF/18401.03804-25

A despeito da existência desse sólido arcabouço institucional,
verifica-se que os órgãos e entidades municipais responsáveis pela sua
aplicação, em sua maioria, têm pouco conhecimento do assunto e continuam
a aprovar projetos de parcelamento do solo e edificação contrários aos
princípios de acessibilidade e desenho universal atualmente exigidos.

Contamos com o apoio de nossos Pares para esse projeto, que
contribuirá para tornar as nossas cidades mais humanas, civilizadas e
inclusivas.

Sala das Sessões,

Senador HÉLIO JOSÉ
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O Projeto de Lei do Senado no 402, de 2018, vai às Comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa; e de Desenvolvimento Regional e Turismo, cabendo à última decisão terminativa.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 403, DE 2018
Acrescenta o § 6º ao art. 34 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
para estabelecer o direito à prioridade na concessão de férias ao trabalhador com
deficiência ou que tenha cônjuge ou dependente com deficiência.

AUTORIA: Senador Paulo Paim (PT/RS)
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

, DE 2018

Acrescenta o § 6º ao art. 34 da Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), para estabelecer o direito à prioridade na
concessão de férias ao trabalhador com deficiência ou
que tenha cônjuge ou dependente com deficiência.

SF/18353.42258-79

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 34 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, passa a
vigorar acrescida do seguinte § 6º:
“Art. 34.............................................................................
...........................................................................................
§ 6º O servidor público ou empregado com deficiência ou que tenha
cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência terá direito à
preferência na concessão de férias.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 13.146, de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com
Deficiência, editada com base na competência legislativa da União para editar
regras gerais sobre proteção das pessoas com deficiência, estabeleceu diversos
preceitos e regras destinados a assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

O presente projeto de lei pretende contribuir para o aperfeiçoamento
do Estatuto, ao prever que tanto o empregado como o servidor público com
deficiência ou que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência,
terá direito à preferência na concessão de férias.
A medida proposta justifica-se pelo fato de que a pessoa com
deficiência ou cujo familiar tenha deficiência costuma necessitar de um prazo
maior para planejar o tempo destinado às férias anuais, seja ele usufruído no local
de residência, seja em cidade diversa, garantindo-se assim que seja despendido
com comodidade, segurança e tranquilidade.

SF/18353.42258-79
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Ademais, por vezes, o trabalhador com deficiência ou cujo cônjuge
ou dependente seja deficiente deseja afastar-se temporariamente do trabalho para
cuidar com mais afinco da própria saúde física ou mental ou do familiar com
deficiência ou para participar de atividades e eventos voltados à melhoria da
qualidade de vida, à exploração dos potenciais da pessoa com deficiência ou
mesmo à defesa de uma sociedade inclusiva.
Logo, a possibilidade de solicitar férias com prioridade em relação
aos demais empregados ou servidores públicos, conforme se trate de empresa
privada ou órgão ou entidade pública, permitirá que o trabalhador se afaste por
prazo determinado para participar dos compromissos pretendidos, sem causar
prejuízo para o órgão ou empresa na qual exerce suas atividades profissionais, já
que, durante suas férias , assim como na dos demais empregados ou servidores, o
serviço continuará sendo prestado pelos trabalhadores em exercício.
Como se observa, o PLS não cria direito a um novo afastamento, mas
tão-somente garante prioridade na escolha do período de gozo do direito a férias
anuais em relação aos demais empregados ou servidores do respectivo órgão,
entidade ou empresa, permitindo que tanto empregados e servidores como as
respectivas chefias se programem com antecedência.
Por tais razões, contamos com o apoio dos nobres pares para o
aperfeiçoamento e aprovação dessa relevante proposição.

Sala das Sessões,
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SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador PAULO PAIM

SF/18353.42258-79

Senador PAULO PAIM
PT/RS

Página
4 deFederal
5
Parte
integrante
dodos
Avulso
do PLS
nº 403I –de
Senado
- Gabinete do Senador
Paulo
Paim - Praça
Três Poderes
– Anexo
22º2018.
Andar - CEP 70165-900 – Brasília – DF
Telefone: +55 (61) 3303 5221 - Fax: +55 (61) 3303 5235 - Site: www.senadorpaim.com.br - e-mail: paulopaim@senador.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

932

Quarta-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

10 Outubro 2018

LEGISLAÇÃO CITADA
- Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência - 13146/15
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:2015;13146

- artigo 34
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O Projeto de Lei do Senado no 403, de 2018, vai às Comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa; e de Assuntos Sociais, cabendo à última decisão terminativa.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 404, DE 2018
Modifica o art. 11 da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que “Institui a Lei de Proteção
de Cultivares e dá outras providências”.

AUTORIA: Senador Givago Tenório (PP/AL)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

SF/18151.77817-74

1

, DE 2018

Modifica o art. 11 da Lei nº 9.456, de 25 de abril
de 1997, que “Institui a Lei de Proteção de
Cultivares e dá outras providências”.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. A proteção da cultivar vigorará, a partir da data da
concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de vinte anos,
excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais, as
árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, e a
cana-de-açúcar, para os quais o prazo será de vinte e cinco anos.
Parágrafo Único. O prazo de vinte e cinco anos previsto no caput
aplica-se às árvores florestais e à cana-de-açúcar que se encontram no
prazo de proteção em vigor na data de publicação desta Lei.” (NR).

Art 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A redação original do art. 11 da Lei nº 9.456, de 25 de abril de
1997, mais conhecida como Lei de Proteção de Cultivares, estabelece que “a
proteção da cultivar vigorará, a partir da data da concessão do Certificado
Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos, excetuadas as videiras, as
árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive,
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em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de dezoito
anos”.
No entanto, as regras da União Internacional para a Proteção das
Obtenções Vegetais (UPOV), da qual o Brasil é signatário, mudaram após a
aprovação da Lei brasileira, no sentido de assegurar maior prazo de usufruto
para os obtentores de novas cultivares.

SF/18151.77817-74
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A alteração proposta para o art. 11 da referida Lei de Proteção
de Cultivares objetiva tão somente equiparar os parâmetros da legislação
nacional aos critérios vigentes internacionalmente.
Cabe registrar, nesse sentido, a importância do melhoramento
genético vegetal para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.
A proteção intelectual sobre o produto do trabalho que resulta
na obtenção de novas cultivares é condição indispensável para o contínuo
aperfeiçoamento da qualidade e da produtividade no campo. Assim, a
simplificação de procedimentos para obtenção e exercício desses direitos por
parte dos melhoristas genéticos conjuga-se com os interesses nacionais e
com os interesses dos produtores rurais que se amparam na inovação
tecnológica, tendo nos mecanismos de proteção de cultivares os alicerces
fundamentais do mercado de sementes, que investe e se arrisca na pesquisa
e no desenvolvimento de novas alternativas de arranjos produtivos.
Com a consciência da importância da proteção de cultivares
para o contínuo sucesso da agropecuária nacional, peço o apoio dos nobres
parlamentares à proposição apresentada.

Sala das Sessões,

Senador GIVAGO TENÓRIO
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Lei nº 9.456, de 25 de Abril de 1997 - Lei de Proteção de Cultivares - 9456/97
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- artigo 11
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O Projeto de Lei do Senado no 404, de 2018, vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
em decisão terminativa.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 405, DE 2018
Revoga os incisos VII e IX do § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
que vedam a compensação dos créditos cuja confirmação de liquidez e certeza esteja
sob procedimento fiscal e de débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

, DE 2018

Revoga os incisos VII e IX do § 3º do art. 74 da
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que
vedam a compensação dos créditos cuja
confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal e de débitos relativos ao
recolhimento mensal por estimativa do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

SF/18990.18231-78

940

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Ficam revogados os incisos VII e IX do § 3º do art. 74
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 13.670, de 30 de maio de 2018, também conhecida
como a lei que reonerou a folha de pagamentos, alterou, por meio de seu art.
6º, o § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, para incluir vedações (incisos
VII, VIII e IX) à compensação de créditos então autorizada. O objetivo foi
impedir perda de arrecadação decorrente do aproveitamento de créditos
ilíquidos e de créditos não tributários.
O inciso VII do § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430, 1996, veda a
compensação mediante utilização de direito creditório do sujeito passivo que
já esteja sob procedimento de fiscalização para verificar sua liquidez. A
medida, segundo a Exposição de Motivos que acompanhou o Projeto de Lei
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(PL) nº 8.456, de 2017, do Poder Executivo, que originou a norma, foi
adotada para que não haja compensação com crédito que se mostra
questionável e que pode, ao final, se mostrar inexistente. A vedação,
contudo, atenta contra a efetividade e, pior, transfere ao contribuinte o ônus
da demora do Fisco em analisar seu crédito.
Especificamente em relação ao novo inciso IX do § 3º do art. 74
da Lei nº 9.430, 1996, este passou a vedar o pedido de compensação de
débitos referentes às estimativas, que constituem antecipação do Imposto
sobre a Renda devido pelas pessoas jurídicas.

SF/18990.18231-78

2

Segundo informações da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) constantes da Exposição de Motivos do PL nº 8.456, de 2017, grande
parte desses pedidos de compensação eram indevidos. Até que fossem
analisados e, posteriormente, não homologados pela administração
tributária, evitavam o pagamento das estimativas, o que ocasionava queda da
arrecadação. Isso porque a estimativa compensada era deduzida do imposto
devido na apuração anual ou trimestral antes mesmo de se confirmar a
existência do crédito com ela compensado.
Essa sistemática podia gerar falso saldo negativo do imposto
que também era indevidamente compensado com outros débitos,
proporcionando o não pagamento do crédito tributário devido pelo
contribuinte. Além disso, a compensação com estimativas desvirtuaria o
objetivo para o qual foram criadas: manter o fluxo de caixa no Tesouro
Nacional durante o ano, de sorte a evitar uma concentração de arrecadação
no final do período, o que não é desejável para o Estado que precisa de
recursos disponíveis para atingir suas funções nem para o contribuinte que
seria onerado com o pagamento do imposto de uma vez só.
Sobre o tratamento da estimativa paga a maior ou
indevidamente, existiam duas correntes. Pela primeira, o pagamento a maior
ou indevido de estimativas não poderia ser compensado ou restituído, mas
poderia ser deduzido na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). Isso porque o valor pago, nesse caso, não teria
natureza de indébito, que daria direito à restituição.
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A segunda corrente, por seu turno, entendia que o débito por
estimativa configuraria, sim, pagamento indevido, sendo, portanto, passível
de restituição ou compensação de imediato.
Conforme a Solução de Consulta Interna nº 19, de 5 de
dezembro de 2011, da Coordenação-Geral de Tributação da RFB (COSIT),
este órgão aderiu a essa segunda corrente a partir da edição da Instrução
Normativa (IN) RFB nº 900, de 2008. A IN RFB nº 1.717, de 17 de julho de
2017, que rege a matéria atualmente, caminhou no mesmo sentido, até ser
alterada pela IN RFB nº 1.810, de 13 de junho de 2018, fruto da Lei nº
13.670, de 2018.

SF/18990.18231-78

942

Na mesma linha da RFB antes da alteração legislativa, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) editou a Súmula nº 84
assentando que: pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação.
Desse modo, o novo inciso IX do § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430,
de 1996, que se busca revogar, modificou a sistemática de compensação dos
créditos oriundos de pagamentos realizados a título de estimativas então
vigente, em prejuízo dos contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica com base no lucro real. Essa mudança, vale destacar, já
havia sido tentada anteriormente pela Medida Provisória nº 449, de 3 de
dezembro de 2008. Contudo, a disposição foi retirada do projeto de lei de
conversão aprovado pelo Congresso Nacional, que originou a Lei nº 11.941,
de 27 de maio de 2009.
A revogação dos dispositivos em questão, portanto, é necessária
e urgente, para que seja restabelecida a sistemática anterior, em prol das
empresas brasileiras.

Sala das Sessões,

Senador GIVAGO TENÓRIO
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LEGISLAÇÃO CITADA
- Lei nº 9.430, de 27 de Dezembro de 1996 - Lei do Ajuste Tributário - 9430/96
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1996;9430

- parágrafo 3º do artigo 74
- inciso VII do parágrafo 3º do artigo 74
- inciso IX do parágrafo 3º do artigo 74
- Lei nº 11.941, de 27 de Maio de 2009 - LEI-11941-2009-05-27 - 11941/09
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:2009;11941

- Lei nº 13.670 de 30/05/2018 - LEI-13670-2018-05-30 - 13670/18
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:2018;13670

- Medida Provisória nº 449, de 3 de Dezembro de 2008 - MPV-449-2008-12-03 - 449/08
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:medida.provisoria:2008;449
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O Projeto de Lei do Senado no 405, de 2018, vai à Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão
terminativa.
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Término de prazos
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Encerrou-se em 12 de setembro o prazo para interposição de recurso para apreciação do Plenário
do Projeto de Lei do Senado no 285, de 2017.
Não houve interposição de recurso.
Tendo sido aprovada terminativamente pela comissão competente, a matéria vai à Câmara dos
Deputados.
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Encerrou-se em 14 de setembro o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
no

32, de 2018.
Não foram apresentadas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
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Encerrou-se em 12 de setembro o prazo para interposição de recurso para apreciação do Plenário
dos Projetos de Decreto Legislativo no s 174, de 2015; 87 e 217 de 2017; 49, 51 e 58, de 2018.
Não houve interposição de recursos.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão competente, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
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Encerrou-se em 13 de setembro o prazo para apresentação de emendas aos Projetos de Lei da
Câmara no s 80 e 81, de 2017; e aos Projetos de Lei do Senado no s 129 e 163-Complementar, de 2018.
Não foram apresentadas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.
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ATAS DO CONSELHO DE SUPERVISÃO
DO SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE
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CONSELHO DE SUPERVISÃO DO SIS
ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DO
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de agosto do ano de dois mil e dezoito,
na sala de reuniões da Diretoria-Geral do Senado Federal, reuniu-se o Conselho de
Supervisão do Sistema Integrado de Saúde. Presentes a Diretora-Geral Ilana Trombka,
Vice-Presidente do Conselho de Supervisão; os senhores conselheiros Fernando Álvaro
Leão Rincon, Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - SAFIN; Paulo
Ricardo dos Santos Meira, Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGP; Daniele
Carvalho Calvano Mendes, Coordenadora-Geral de Saúde da SEGP; Ana Maria Alves
Soares de Castro e José Ricardo Melo Albuquerque, representantes dos servidores ativos;
e Edward Cattete Pinheiro Filho, representante dos servidores inativos. Fica registrada a
ausência justificada do conselheiro Cantidio Lima Vieira em virtude de falecimento de
familiar. Presentes também o senhor Geovane Resende Silva, Coordenador de
Atendimento e Relacionamento do SIS; o senhor Isac Santos Vieira, Chefe do Serviço de
Atendimento a Beneficiários do SIS; e a senhora Carla Peixoto Valladares, Assessora
Técnica de Saúde da SEGP. A Diretora-Geral Ilana Trombka assumiu a presidência e deu
início aos trabalhos. Extrapauta - Manutenção de data e horário das Reuniões Ordinárias.
Fica determinado que as datas das Reuniões Ordinárias do Conselho não poderão ser
alteradas, devendo ocorrer na segunda quarta-feira de cada mês, conforme disciplina o
art. 52 do Regulamento do SIS, no horário de 9h30min. Item 1) Documento
00100.104053/2018-16 - Conselheiro solicita manifestação acerca da interpretação e
aplicação do artigo 5º, inciso IV, do novo Regulamento do SIS. Documento
00100.108821/2018-01 - Beneficiária requer manutenção de dependente matriculada em
curso de pós-graduação. O Conselho decidiu pelo deferimento do caso em tela, bem como
pelo aceite dos comprovantes de matrícula de pós-graduação para inclusão e revalidação
dos dependentes junto ao plano, nos mesmos termos do regulamento anterior ainda
vigente. O tema será levado para análise e deliberação da Comissão Diretora quanto a
proposta formulada para eventual alteração da redação do art. 4º, inciso IV, do
Regulamento do SIS, uma vez que não era intenção primária da norma a exclusão desse
público. Item 2) Documento 00100.098864/2018-62 - Beneficiária requer manutenção
de dependente no SIS até a obtenção da tutela judicial. O Conselho deferiu o pleito,
fornecendo prazo de 365 dias corridos, contados a partir da data prevista para o
desligamento, para apresentação da documentação que comprove a tutela ou curatela
judicial. Considerando tratar-se de exigência do novo regulamento, vigente a partir de 02
de maio de 2018, a decisão se estende também aos demais beneficiários que aderiram
previamente ao SIS como dependentes regulares, nos termos do artigo 5º, inciso VII, da
Resolução nº 35, de 2012, e que agora, em função da alteração da norma, encontram-se
em situação de pendência documental. Em caso de novos requerimentos para admissão
de dependentes inválidos de qualquer idade, o comprovante da guarda, curatela ou tutela
judicial deverá ser apresentado no ato de inscrição. O Conselho sugere, ainda, a revisão
do artigo 67 do novo regulamento do SIS, que determina a exclusão automática de
beneficiários inscritos em desacordo com as novas diretrizes, uma vez que não foram
previstas regras transitórias para casos prejudicados pelo normativo vigente. Item 3)
Documento 00100.097266/2018-76 - Beneficiário requer reincorporação de dependente
ao SIS com efeitos retroativos à data de desligamento. Considerando a apresentação dos
comprovantes de matrícula referentes aos dois semestres de 2017 e ao primeiro semestre
de 2018, o Conselho deferiu o pedido, autorizando a manutenção do beneficiário no SIS
mediante o pagamento das mensalidades devidas. Em virtude de sua condição de saúde,
sugere-se a avaliação do caso pela Junta Médica do Senado Federal. Item 4) Processo
00200.010451/2018-36 - Retorno de consulta à ADVOSF sobre o aproveitamento parcial
de carências pelo SIS. A Advocacia do Senado Federal concluiu que não há omissão na
regulamentação, estando estabelecido somente o aproveitamento de carências em caso
de comprovação de 24 meses de inscrição em plano diverso ou no próprio SIS. Item 5)
Documento 00100.046435/2018-18 - Beneficiário requer cobertura de prótese de
membro inferior para a prática de exercícios aquáticos. Processo distribuído para relatoria
da conselheira Ana Maria. Item 6) Documento 00100.107907/2018-16 - Beneficiária
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requer reembolso integral de honorários médicos referentes a cirurgia. Indeferido, nos
termos do artigo 38 do Regulamento do SIS, bem como da Instrução Normativa do
Conselho de Supervisão do SIS nº 8, de 2017. Item 7) Documento 00100.066209/201845 - Beneficiário requer ressarcimento de despesas com remoção aérea. Deferido, nos
termos do artigo 36 do Regulamento do SIS. Item 8) Documento 00100.084045/201838 - Beneficiária solicita reconsideração de glosa referente a procedimento realizado por
enfermeiro. Deferido. O Conselho solicita que seja apresentado, na próxima reunião,
estudo sobre a possibilidade de inclusão de enfermeiro no rol de profissionais,
estabelecido pela Instrução Normativa nº 9, de 2017, autorizados a prestar assistência
de enfermagem domiciliar aos beneficiários do SIS. Item 9) Documento
00100.086702/2018-81 - Beneficiário requer autorização para cirurgia oftálmica. O
Conselho sugeriu que fosse emitida nova autorização nos termos definidos pelo perito
especialista em seu parecer. Caso não haja consenso com a médica assistente, o caso
deverá ser analisado por um terceiro perito, especializado no caso, escolhido e aprovado
por ambas as partes, para deliberação final acerca da cobertura. Item 10) Documento
00100.075469/2018-10 - Beneficiário requer autorização para cobertura de terapia por
ondas de choque. Sobrestado para a próxima reunião, para análise mediante parecer de
perito do SIS especialista no tema. Item 11) Processo 00200.013123/2018-91 Beneficiária solicita manutenção de filhos maiores de 24 anos. Indeferido, por não atender
aos critérios de elegibilidade previstos na regulamentação do SIS. Item 12) Documento
00100.106055/2018-31 - Beneficiário requer cobertura de lente intraocular de
características especiais. Indeferido, com base na orientação do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia sobre a cobertura de próteses intraoculares. Item 13) Documento
00100.107560/2018-01 - Apresentação dos Relatórios Gerenciais do Saúde Caixa - maio,
junho e julho/2018. O Conselho aprova os relatórios, com as retificações apresentadas
pelo relator. Item 14) Documento 00100.082027/2018-41 - Resposta sobre
procedimentos de auditoria - Brasilmed / Saúde Caixa. Atendendo à demanda do
Conselho de Supervisão em sua 164ª Reunião Ordinária, o Coordenador Geovane
apresentou as respostas do Saúde Caixa aos questionamentos acerca da sistemática das
auditorias realizadas pela Brasilmed. Apresentados também os custos referentes às taxas
administrativas, repassados mensalmente ao Saúde Caixa desde o início do contrato
atual. Supridas as exigências do colegiado, ficam aprovados os Relatórios Gerenciais
apresentados na reunião pregressa, referentes aos meses de novembro de 2017 a abril
de 2018. Item 15) Documento 00100.096454/2018-87 - Proposta de inclusão de teste
genômico na tabela contratada com o Hospital Sírio-Libanês. Sobrestado. O Conselho
solicita um levantamento junto a outros planos de saúde, especialmente de autogestão,
a fim de verificar a cobertura do exame e os valores praticados. As informações obtidas
poderão subsidiar uma nova negociação de preços mais favorável ao Senado. Nada mais
havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião do Conselho de Supervisão do Sistema
Integrado de Saúde, às onze horas e trinta e cinco minutos dodiavinte e dois de agosto
do ano de dois mil e dezoito, e, para constar, eu, Daniele Carvalho Calvano Mendes, na
condição de conselheira e secretária da presente reunião do Conselho de Supervisão do
SIS, lavrei a Ata, que, após lida e aprovada, é assinada pela Senhora Vice-Presidente e
demais conselheiros presentes à reunião. Sala de reuniões da Diretoria-Geral do Senado
Federal, em 22 de agosto de 2018.
Ilana Trombka - Diretora-Geral, Ana Maria Alves Soares De Castro, Edward
Cattete Pinheiro Filho, Fernando Álvaro Leão Rincon, José Ricardo Melo
Albuquerque e Paulo Ricardo Dos Santos Meira, Conselheiros.
Observações:
- Publicação extraída do Boletim original nº: 6580-2 de 31/08/2018
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CONSELHO DE SUPERVISÃO DO SIS
ATA DA 167ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DO
SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE
Às nove horas e quarenta minutos do dia doze de setembro do ano de dois mil e dezoito,
na sala de reuniões da Diretoria-Geral do Senado Federal, reuniu-se o Conselho de
Supervisão do Sistema Integrado de Saúde. Presentes a Diretora-Geral Ilana Trombka,
Vice-Presidente do Conselho de Supervisão; os senhores conselheiros Fernando Álvaro
Leão Rincon, Diretor da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - SAFIN; Paulo
Ricardo dos Santos Meira, Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGP; Daniele
Carvalho Calvano Mendes, Coordenadora-Geral de Saúde da SEGP; José Ricardo Melo
Albuquerque, representante dos servidores ativos; Cantidio Lima Vieira e Edward Cattete
Pinheiro Filho, representantes dos servidores inativos. Presentes também o senhor
Alberto de La Pena Y Osaki, Coordenador de Atendimento e Relacionamento do SIS em
exercício; e a senhora Carla Peixoto Valladares, Assessora Técnica de Saúde da SEGP. A
Diretora-Geral Ilana Trombka assumiu a presidência e deu início aos trabalhos. Item 1)
Documento 00100.075469/2018-10 - Beneficiário requer autorização para cobertura de
terapia por ondas de choque. Deferido. O Conselho determina que os pedidos referentes
à autorização de ortotripsia apresentados a partir da presente data sejam analisados nos
termos do parecer anexo ao documento em tela, observando-se o rol de patologias
indicado pelo perito especialista do SIS. Item 2) Documento 00100.112220/2018-94 Beneficiário solicita revisão de pedido de ressarcimento apresentado fora do prazo
regulamentar. Deferido. O documento apresentado seguirá para análise técnica pela
perícia do SIS. Item 3) Documento 00100.107547/2018-44 - Beneficiária requer o
reembolso integral referente a procedimento cirúrgico de dependente. Indeferido, uma
vez que a rede credenciada dispõe de profissionais habilitados à realização do
procedimento. Item 4) Documento 00100.096454/2018-87 - Proposta de inclusão de
teste genômico na tabela contratada com o Hospital Sírio-Libanês. Aprovada a inclusão
do procedimento, com a sugestão de propor ao Saúde Caixa a negociação para
contratação do referido exame com a rede credenciada. EXTRAPAUTA 1) Documento
00100.119768/2018-65 - Beneficiária solicita a manutenção da mãe no SIS sem
interrupção, em consideração ao requerimento de reintegração apresentado dentro do
prazo regulamentar. Considerando se tratar de reforma de decisão administrativa, o
Conselho decidiu por não deliberar e devolver o documento à SEGP para reanálise do
caso. EXTRAPAUTA 2) Detalhamento de despesas do SIS. O conselheiro Cantidio solicita
a apresentação de relatório contendo o detalhamento das despesas do SIS, distribuídas
por categorias (despesas administrativas, auditoria, home care, internações hospitalares,
medicamentos, ressarcimentos, etc.), uma vez que o extrato de pagamentos do SIS
disponibilizado na intranet não contempla tal especificação. EXTRAPAUTA 2)
Agradecimentos. O conselheiro Cantidio transmitiu à equipe do SIS, em nome dos
servidores inativos do Senado Federal, o reconhecimento e os agradecimentos pela
eficiência e tempestividade na distribuição dos cartões de identificação do plano. Nada
mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião do Conselho de Supervisão do
Sistema Integrado de Saúde, às onze horas e dez minutos dodiadoze de setembro do ano
de dois mil e dezoito, e, para constar, eu, Daniele Carvalho Calvano Mendes, na condição
de conselheira e secretária da presente reunião do Conselho de Supervisão do SIS, lavrei
a Ata, que, após lida e aprovada, é assinada pela Senhora Vice-Presidente e demais
conselheiros presentes à reunião. Sala de reuniões da Diretoria-Geral do Senado Federal,
em 12 de setembro de 2018.
Ilana Trombka - Diretora-Geral,Cantidio Lima Vieira,Edward Cattete
Pinheiro Filho, Fernando Álvaro Leão Rincon, José Ricardo Melo Albuquerque e
Paulo Ricardo Dos Santos Meira, Conselheiros.
Observações:
- Publicação extraída do Boletim original nº: 6595-2 de 24/09/2018
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PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ATO DO PRESIDENTE N 7, de 2018
O

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Segundo
Quadrimestre de 2018
O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto nos artigos 54, inciso II e Parágrafo Único, e, 55, inciso I, alínea "a" e §
1º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL do Senado Federal,
referente ao segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2018, compreendendo a
consolidação dos dados de setembro de 2017 a agosto de 2018, na forma dos Anexos,
nos termos dos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Senado Federal, 25 de setembro de 2018. Senador Cassio Cunha Lima,
Presidente do Senado Federal em exercício.
Observações:
- Ato publicado no DOU nº 187, Seção 1, de 27/09/2018.
- Publicação extraída do Boletim original nº: 6598-2 de 27/09/2018
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Nº: 6580

sexta-feira, 31 de agosto de 2018

PRIMEIRA S ECRETARIA
ALTERA O ATO Nº 212017 DA PRIMEIRA-SECRETARIA

ATO DO 1.a SECRETÁRI O N.a 5, de 2018
Altera o Ato do 1º Secretário n° 2 de 20 17, que " Dispõe sobre o horário de
funcionamento do Senado Federal, a jornada de t rabalho e o controle de frequência dos seus
servidores" .
O PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL, no uso das competências
conferidas pelo art. 195 e de acordo com a forma estabelecida no art. 113, ambos do
Regulamento Adm inistrativo, consolidado pelo anexo do Ato da Comissão Diretora n° 2, de
2018, RESOLVE:
Art. 1° O § 4º do artigo 13 do Ato do 1 ° Secretário n° 2 de 2017 passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 13 ... .... ..... ... ... .... .. .. ... ... . ... .. ...... -..... .. .. .. ... .. .. .. . .. .

§ 4º O descumprimento dos§§ 2° ou 3°, o registro manual de horário de entrada e/ ou
sa ída no sistema eletrônico de controle de frequência superior a 6 ( seis) reg istros por mês; ou
o registro de atesto em qua lquer dia do mês, importarão em renúncia do servidor ao controle
e à apuração da jornada extraordinária e obsta rá o reconhecimento e o pagamento de horasextras quando verificadas qua isquer dessas ocorrências .
.. .......... .. ........ .... .... ... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ........ " (NR)
Art. 2º Este At o entra em v igor em 1º de setembro de 2018.
Senado Federal, 29 de agosto de 2018 . Senador José Pimentel, Primeiro- Secretário .

Observações:
- Publicação extraída do Boletim original n °: 6580-2 de 31/08/2018
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PRIMEIRA SECRETARIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

PORTARIA DO 1 SECRETÁRIO N 5, de 2018
O

O

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL, no exercício de suas
funções regimentais e regulamentares, e à vista do que consta no Processo nº
00200.007823/2018-47, RESOLVE:
Art. 1º Autorizar, nos termos do art. 139 do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, consolidado pela Resolução do Senado Federal nº 13, de 2018, e nos
termos do arts. 133, 140, 144, 148 e 152, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
a instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, pelo rito ordinário, para apurar
as condutas relatadas no âmbito do referido Processo.
Art. 2º Designar os servidores EVERTON ELIAS FERREIRA TABORDA, Policial
Legislativo, matrícula nº 265450; SÉRGIO PAULO LOPES FERNANDES, Advogado do
Senado, matrícula nº 55326; JOSÉ KLEBER LEITE DE CASTRO JÚNIOR, Analista
Legislativo, matrícula nº 33100, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a
comissão instituída pela presente portaria.
Art. 3º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos desta
Comissão.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 3 de setembro de 2018. José Pimentel, Primeiro-Secretário.
Observações:
- Publicação extraída do Boletim original nº: 6583-1 de 05/09/2018
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PRIMEIRA SECRETARIA
PRORROGAÇÃO

PORTARIA DO 1 SECRETÁRIO N 6, de 2018
O

O

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL, no exercício de suas
funções regimentais e regulamentares, e à vista do que consta no Processo nº
00200.003841/2018-50, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para a conclusão dos trabalhos
da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 1/2018,
publicada no BASF nº 6545, Seção 1, de 13/7/2018, alterada pela Portaria nº 3/2018,
publicado no BASF nº 6565, Seção 1, de 10 de agosto de 2018, ambas do Senhor
Primeiro-Secretário, a partir de 11 de setembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 2018. José Pimentel, Primeiro-Secretário.
Observações:
- Publicação extraída do Boletim original nº: 6588-1 de 13/09/2018
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Bloco-PSB - Lídice da Mata*
Bloco-PP - Roberto Muniz* (S)
Bloco-PSD - Otto Alencar**

Rio Grande do Sul
Bloco-PP - Ana Amélia*
Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PSD - Lasier Martins**

Ceará

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Eduardo Lopes* (S)
Bloco-PT - Lindbergh Farias*
Bloco-PODE - Romário**

Maranhão
Maioria-MDB - Edison Lobão*
Maioria-MDB - João Alberto Souza*
Bloco-PSDB - Roberto Rocha**

Pará
Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro*
Maioria-MDB - Jader Barbalho*
Bloco-PT - Paulo Rocha**

Maioria-MDB - Eunício Oliveira*
Bloco-PT - José Pimentel*
Bloco-PSDB - Tasso Jereissati**

Paraíba
Bloco-PSDB - Cássio Cunha Lima*
Bloco-PSD - Raimundo Lira* (S)
Maioria-MDB - José Maranhão**

Espírito Santo
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSDB - Ricardo Ferraço*
Bloco-PODE - Rose de Freitas**

Pernambuco

Piauí

Bloco-PTB - Armando Monteiro*
Bloco-PP - Ciro Nogueira*
Bloco-PT - Humberto Costa*
Bloco-PT - Regina Sousa* (S)
Maioria-MDB - Fernando Bezerra Coelho** Bloco-PODE - José Amauri** (S)

São Paulo
Maioria-MDB - Airton Sandoval* (S)
Maioria-MDB - Marta Suplicy*
Bloco-PSDB - José Serra**

Minas Gerais
Bloco-PSDB - Aécio Neves*
Maioria-MDB - Zeze Perrella* (S)
Bloco-PSDB - Antonio Anastasia**

Goiás
Bloco-PTB - Ione Guimarães* (S)
Bloco-DEM - Wilder Morais* (S)
Bloco-DEM - Ronaldo Caiado**

Mato Grosso
Bloco-PR - Cidinho Santos* (S)
Bloco-PODE - José Medeiros* (S)
Bloco-PR - Wellington Fagundes**

Rio Grande do Norte
Maioria-MDB - Garibaldi Alves Filho*
Bloco-DEM - José Agripino*
Bloco-PT - Fátima Bezerra**

Santa Catarina
Bloco-PSDB - Dalirio Beber* (S)
Bloco-PSDB - Paulo Bauer*
Maioria-MDB - Dário Berger**

Alagoas
Bloco-PP - Givago Tenório* (S)
Maioria-MDB - Renan Calheiros*
Bloco-PTC - Fernando Collor**

Sergipe
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Bloco-PSDB - Eduardo Amorim*
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves**

Amazonas
Maioria-MDB - Eduardo Braga*
Bloco-PCdoB - Vanessa Grazziotin*
Bloco-PSD - Omar Aziz**

Paraná
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann*
Maioria-MDB - Roberto Requião*
Bloco-PODE - Alvaro Dias**

Acre
Bloco-PT - Jorge Viana*
Bloco-PSD - Sérgio Petecão*
Bloco-PP - Gladson Cameli**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PRB - Pedro Chaves* (S)
Maioria-MDB - Waldemir Moka*
Maioria-MDB - Simone Tebet**

Distrito Federal
Bloco-PPS - Cristovam Buarque*
Maioria-PROS - Hélio José* (S)
-S/Partido - Reguffe**

Rondônia
Bloco-PP - Reditario Cassol* (S)
Maioria-MDB - Valdir Raupp*
Bloco-PDT - Acir Gurgacz**

Tocantins
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira* (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves*
Bloco-PDT - Kátia Abreu**

Amapá
Bloco-PSB - João Capiberibe*
Bloco-REDE - Randolfe Rodrigues*
Bloco-DEM - Davi Alcolumbre**

Roraima
Bloco-PDT - Ângela Portela*
Maioria-MDB - Romero Jucá*
Bloco-PTB - Telmário Mota**

Mandatos
*: Período 2011/2019 **: Período 2015/2023

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf
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(Bancadas dos Partidos no Senado Federal)
Bloco da Maioria - 19

Bloco Parlamentar Democracia Progressista - 11

MDB-18 / PROS-1

PP-6 / PSD-5

Airton Sandoval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / SP
Dário Berger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / SC
Edison Lobão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / MA
Eduardo Braga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / AM
Eunício Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / CE
Fernando Bezerra Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / PE
Garibaldi Alves Filho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / RN
Hélio José. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROS / DF
Jader Barbalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / PA
João Alberto Souza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / MA
José Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / PB
Marta Suplicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / SP
Renan Calheiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / AL
Roberto Requião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / PR
Romero Jucá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / RR
Simone Tebet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / MS
Valdir Raupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / RO
Waldemir Moka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / MS
Zeze Perrella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDB / MG
Bloco Social Democrata - 17

Ana Amélia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RS
Ciro Nogueira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / PI
Givago Tenório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AL
Gladson Cameli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AC
Lasier Martins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / RS
Omar Aziz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AM
Otto Alencar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / BA
Raimundo Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / PB
Reditario Cassol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RO
Roberto Muniz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / BA
Sérgio Petecão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AC
Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania - 11

PSDB-12 / DEM-5

Aécio Neves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Antonio Anastasia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Ataídes Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / TO
Cássio Cunha Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PB
Dalirio Beber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Davi Alcolumbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / AP
Eduardo Amorim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SE
Flexa Ribeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PA
José Agripino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / RN
José Serra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SP
Maria do Carmo Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / SE
Paulo Bauer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Ricardo Ferraço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / ES
Roberto Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MA
Ronaldo Caiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Tasso Jereissati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / CE
Wilder Morais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática - 12
PT-9 / PDT-3

Acir Gurgacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RO
Ângela Portela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RR
Fátima Bezerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RN
Gleisi Hoffmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PR
Humberto Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PE
Jorge Viana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / AC
José Pimentel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / CE
Kátia Abreu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / TO
Lindbergh Farias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RJ
Paulo Paim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RS
Paulo Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PA
Regina Sousa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PI

PSB-3 / PCdoB-1 / REDE-1 / PPS-1
PODE-5 / PV

Alvaro Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / PR
Antonio Carlos Valadares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / SE
Cristovam Buarque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPS / DF
João Capiberibe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / AP
José Amauri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / PI
José Medeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / MT
Lídice da Mata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / BA
Randolfe Rodrigues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REDE / AP
Romário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / RJ
Rose de Freitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODE / ES
Vanessa Grazziotin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCdoB / AM
Bloco Moderador - 10
PTB-3 / PR-4 / PRB-2 / PTC-1

Armando Monteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PE
Cidinho Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Eduardo Lopes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRB / RJ
Fernando Collor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTC / AL
Ione Guimarães. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / GO
Magno Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / ES
Pedro Chaves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRB / MS
Telmário Mota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / RR
Vicentinho Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / TO
Wellington Fagundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
S/Partido - 1
Reguffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DF
Bloco da Maioria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bloco Social Democrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática. . . . . . . . 12
Bloco Parlamentar Democracia Progressista. . . . . . . . . . 11
Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania. . . . . . . . . . 11
Bloco Moderador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
S/Partido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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(por ordem alfabética)
Acir Gurgacz** (Bloco-PDT-RO)
Aécio Neves* (Bloco-PSDB-MG)
Airton Sandoval* (Maioria-MDB-SP)
Alvaro Dias** (Bloco-PODE-PR)
Ana Amélia* (Bloco-PP-RS)
Ângela Portela* (Bloco-PDT-RR)
Antonio Anastasia** (Bloco-PSDB-MG)
Antonio Carlos Valadares* (Bloco-PSB-SE)
Armando Monteiro* (Bloco-PTB-PE)
Ataídes Oliveira* (Bloco-PSDB-TO)
Cássio Cunha Lima* (Bloco-PSDB-PB)
Cidinho Santos* (Bloco-PR-MT)
Ciro Nogueira* (Bloco-PP-PI)
Cristovam Buarque* (Bloco-PPS-DF)
Dalirio Beber* (Bloco-PSDB-SC)
Dário Berger** (Maioria-MDB-SC)
Davi Alcolumbre** (Bloco-DEM-AP)
Edison Lobão* (Maioria-MDB-MA)
Eduardo Amorim* (Bloco-PSDB-SE)
Eduardo Braga* (Maioria-MDB-AM)
Eduardo Lopes* (Bloco-PRB-RJ)
Eunício Oliveira* (Maioria-MDB-CE)
Fátima Bezerra** (Bloco-PT-RN)
Fernando Bezerra Coelho** (Maioria-MDB-PE)
Fernando Collor** (Bloco-PTC-AL)
Flexa Ribeiro* (Bloco-PSDB-PA)
Garibaldi Alves Filho* (Maioria-MDB-RN)

Givago Tenório* (Bloco-PP-AL)
Gladson Cameli** (Bloco-PP-AC)
Gleisi Hoffmann* (Bloco-PT-PR)
Hélio José* (Maioria-PROS-DF)
Humberto Costa* (Bloco-PT-PE)
Ione Guimarães* (Bloco-PTB-GO)
Jader Barbalho* (Maioria-MDB-PA)
João Alberto Souza* (Maioria-MDB-MA)
João Capiberibe* (Bloco-PSB-AP)
Jorge Viana* (Bloco-PT-AC)
José Agripino* (Bloco-DEM-RN)
José Amauri** (Bloco-PODE-PI)
José Maranhão** (Maioria-MDB-PB)
José Medeiros* (Bloco-PODE-MT)
José Pimentel* (Bloco-PT-CE)
José Serra** (Bloco-PSDB-SP)
Kátia Abreu** (Bloco-PDT-TO)
Lasier Martins** (Bloco-PSD-RS)
Lídice da Mata* (Bloco-PSB-BA)
Lindbergh Farias* (Bloco-PT-RJ)
Magno Malta* (Bloco-PR-ES)
Maria do Carmo Alves** (Bloco-DEM-SE)
Marta Suplicy* (Maioria-MDB-SP)
Omar Aziz** (Bloco-PSD-AM)
Otto Alencar** (Bloco-PSD-BA)
Paulo Bauer* (Bloco-PSDB-SC)
Paulo Paim* (Bloco-PT-RS)

Paulo Rocha** (Bloco-PT-PA)
Pedro Chaves* (Bloco-PRB-MS)
Raimundo Lira* (Bloco-PSD-PB)
Randolfe Rodrigues* (Bloco-REDE-AP)
Reditario Cassol* (Bloco-PP-RO)
Regina Sousa* (Bloco-PT-PI)
Reguffe** (-S/Partido-DF)
Renan Calheiros* (Maioria-MDB-AL)
Ricardo Ferraço* (Bloco-PSDB-ES)
Roberto Muniz* (Bloco-PP-BA)
Roberto Requião* (Maioria-MDB-PR)
Roberto Rocha** (Bloco-PSDB-MA)
Romário** (Bloco-PODE-RJ)
Romero Jucá* (Maioria-MDB-RR)
Ronaldo Caiado** (Bloco-DEM-GO)
Rose de Freitas** (Bloco-PODE-ES)
Sérgio Petecão* (Bloco-PSD-AC)
Simone Tebet** (Maioria-MDB-MS)
Tasso Jereissati** (Bloco-PSDB-CE)
Telmário Mota** (Bloco-PTB-RR)
Valdir Raupp* (Maioria-MDB-RO)
Vanessa Grazziotin* (Bloco-PCdoB-AM)
Vicentinho Alves* (Bloco-PR-TO)
Waldemir Moka* (Maioria-MDB-MS)
Wellington Fagundes** (Bloco-PR-MT)
Wilder Morais* (Bloco-DEM-GO)
Zeze Perrella* (Maioria-MDB-MG)

Mandatos
*: Período 2011/2019 **: Período 2015/2023
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COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DIRETORA
PRESIDENTE
Eunício Oliveira - (MDB-CE)

1º VICE-PRESIDENTE
Cássio Cunha Lima - (PSDB-PB)

2º VICE-PRESIDENTE
João Alberto Souza - (MDB-MA)

1º SECRETÁRIO
José Pimentel - (PT-CE)

2º SECRETÁRIO
Gladson Cameli - (PP-AC)

3º SECRETÁRIO
Antonio Carlos Valadares - (PSB-SE)

4º SECRETÁRIO
Zeze Perrella - (MDB-MG)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º Eduardo Amorim - (PSDB-SE)
2º Sérgio Petecão - (PSD-AC)
3º Davi Alcolumbre - (DEM-AP)
4º Cidinho Santos - (PR-MT)
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COMPOSIÇÃO
LIDERANÇAS
Bloco da Maioria
(MDB/PROS) - 19
Líder
Simone Tebet - MDB

Bloco Social Democrata
(PSDB/DEM) - 17

(142,163)

....................
Líder do MDB - 18
Simone Tebet

(142,163)

Vice-Líder do MDB
Valdir Raupp (141)
Líder do PROS - 1
Hélio José

(42,48,85,155)

Líder
Eduardo Amorim - PSDB

(71,100,140)

Vice-Líderes
Davi Alcolumbre (76,87,133,150)
Ataídes Oliveira (74)

....................
(105)

Vice-Líderes do PSDB
Ricardo Ferraço (75,86,112,159)
Roberto Rocha (37,54,111,158,160)
Líder do DEM - 5
Ronaldo Caiado

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
(PT/PDT) - 12
Líder
Lindbergh Farias - PT (28,61,63,89,125,134,135)

(1,11,113,153,154)

Vice-Líderes
Acir Gurgacz (8,26,116)
Regina Sousa (34)

Vice-Líderes
Randolfe Rodrigues (20,23,91,157)
Vanessa Grazziotin (17,22,156)

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

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

Líder do PT - 9
Lindbergh Farias

Vice-Líder do PT
Paulo Rocha (25,41,55,62,126)
Líder do PDT - 3
Acir Gurgacz

Antonio Carlos Valadares

Vice-Líder do PSB
Lídice da Mata (13,19,146,166)

Vice-Líder do PDT
Ângela Portela (139,162)

Vanessa Grazziotin

(17,22,156)

(168)

Líder do PSD - 5
Omar Aziz

(45,106)

Vice-Líder do PSD
Lasier Martins (94,97,117)

Bloco Moderador
(PTB/PR/PRB/PTC) - 10
Líder
Wellington Fagundes - PR

(43,46,109)

....................
Líder do PTB - 3
(98)

Vicentinho Alves

(102)

Vice-Líder do PR
Magno Malta (108)
Líder do PRB - 2
Eduardo Lopes

(81,95)

Líder do PTC - 1

Líder do REDE - 1
Randolfe Rodrigues

Ana Amélia

Líder do PR - 4

(51,72,145,164)

Líder do PCdoB - 1

(8,26,116)

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

Armando Monteiro

Líder do PSB - 3

(28,61,63,89,125,134,135)

(165)

Vice-Líder
Otto Alencar (49)

(101)

Vice-Líder do DEM
José Agripino (32,52)
Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania
(PSB/PCdoB/REDE/PPS/PODE/PV) - 11
Líder
João Capiberibe - PSB

Líder
Ciro Nogueira - PP

Líder do PP - 6

Líder do PSDB - 12
Paulo Bauer

Bloco Parlamentar Democracia Progressista
(PP/PSD) - 11

(20,23,91,157)

Fernando Collor

(5,6,67,69)

Líder do PPS - 1
Cristovam Buarque

(64)

Líder do PODE - 5
Alvaro Dias

(16,65,136)

Vice-Líder do PODE
Romário (137,152)
Líder do PV - 0
Minoria

Governo
Líder
Romero Jucá - MDB

(120)

Líder
Humberto Costa - PT (15,21,50,53,79,90,115)

Vice-Líderes
Fernando Bezerra Coelho (107,128,144)
Davi Alcolumbre (76,87,133,150)
Flexa Ribeiro (129,149)
Sérgio Petecão (10,131,147)
Wilder Morais (39,122,132,151)
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 Marcelo Crivella foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
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4. Em 01.02.2015, o senador Blairo Maggi foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
5. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
6. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do PTB (Of. 1/2015-GLPTB).
7. Em 01.02.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do PDT (Of. 1/2015-GLPDT).
8. Em 01.02.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado líder do PDT (Of. 1/2015-GLPDT).
9. Em 03.02.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado líder do PSDB (Of. s/n GLPSDB).
10. Em 03.02.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado vice-líder do PSD (Of. 002/2015-GLPSD).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. Em 03.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado líder do PPS (Of.18/2015-GSJMEDEI).
15. Em 04.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do PT (Of. 2/2015-GLDPT).
16. Em 04.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Bloco Parlamentar da Oposição (expediente s/n).
17. Em 04.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada líder do PCdoB (Of. 1/2015-GLPCdoB).
18. Em 24.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
19. Em 24.02.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD);
20. Em 24.02.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
21. Em 24.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 02/2015-GLDBAG).
22. Em 24.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada 2ª vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
23. Em 29.09.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado líder da REDE (Of. 67/2015/GSRROD).
24. Em 03.03.2015, o Senador José Pimentel foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
25. Em 03.03.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
26. Em 03.03.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
27. Em 03.03.2015, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 4ª vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
28. Em 03.03.2015, o Senador Lindbergh Farias foi designado 3º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
29. Em 03.03.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
30. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro 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 2º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
32. Em 04.03.2015, o Senador José Agripino foi designado vice-líder do DEM (Of. 007/2015-GLDEM).
33. Em 06.03.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado 2º vice-líder do PSDB (Of. 52/2015-GLPSDB).
34. Em 17.03.2015, a Senadora Regina Souza foi desiganda 5ª Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 32/2015-GLDBAG).
35. 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).
36. 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).
37. Em 25.03.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado Vice-Líder do PSB (Of. 30/2015-GLPSB)
38. 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).
39. 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).
40. Em 28.04.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado Líder do Governo (Msg. 120/2015).
41. Em 25.08.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado 2º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
42. Em 25.08.2015, o Senador Hélio José foi designado 1º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
43. Em 25.08.2015, o Senador Wellington Fagundes foi designado 3º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
44. Em 09.09.2015, o Senador Telmário Mota foi designado 4º vice-líder do Governo (Mem. 46/2015-GLDGOV).
45. Em 03.11.2015, o Senador Omar Aziz foi designado líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (of. 1/2015).
46. Em 19.11.2015, o Senador Wellington Fagundes foi designado líder do PR (Ofício s/n - GABLIDPR).
47. Em 08.12.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi reconduzido líder do PSDB para o exercício de 2016 (Of. s/n GLPSDB).
48. Em 10.12.2015, o Senador Hélio José foi designado líder do PMB (Mem. 12-193/2015-GSHJOSE).
49. Em 16.12.2015, o Senador Otto Alencar foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 003/2015).
50. Em 03.02.2016, o Senador Humberto Costa foi reconduzido à liderança do PT (Of. 1/2016-GLDPT).
51. 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.
52. Em 16.02.2016, o Senador José Agripino foi designado líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n).
53. Em 24.02.2016, o Senador Humberto Costa foi designado Líder do Governo (MSG nº 49/2016).
54. Em 01.03.2016, o Senador Roberto Rocha foi designado Vice-Líder do PSB (Of. 2/2016-GLPSB)
55. 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)
56. Em 08.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 4ª vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
57. Em 08.03.2016, o Senador Telmário Mota foi designado 3º vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
58. Em 08.03.2016, o Senador Donizeti Nogueira foi designado 4º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
59. Em 08.03.2016, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 3º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
60. Em 08.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 2ª vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
61. Em 08.03.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 4/2016-GLDPT).
62. Em 08.03.2016, o Senador Paulo Rocha foi designado líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Humberto Costa (Of. 16/2016GLDBAG)
63. Em 08.03.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado 2º vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 17/2016-GLDBAG).
64. Em 17.03.2016, o Senador Cristovam Buarque foi designado líder do PPS (Of. 3-009/2016-GSCB).
65. Em 02.02.2016, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Partido Verde (Memo 008/16-SEN ).
66. Em 22.03.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada 2ª vice-líder do Governo, em substituição ao Senador Paulo Rocha (Memo. 8/2016GLDGOV).
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67. Em 30.03.2016, o Senador Fernando Collor foi designado líder do PTC (Of. 1/2016-LIDPTC).
68. Em 05.04.2016, o Senador Elmano Férrer foi designado Líder do PTB (Of. Nº 001/2016-LIDPTB)
69. Em 06.04.2016, o Senador Fernando Collor foi designado líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
70. Em 06.04.2016, o Senador Elmano Férrer foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
71. Em 06.04.2016, o Senador Eduardo Amorim foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 9/2016-BLUFOR)
72. Em 06.04.2016, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado Vice-Líder do Bloco Socialismo e Democracia, conforme Memo. nº 14/2016BLSDEM.
73. Em 03.05.2016, o Senador Zeze Perrella é designado vice-líder do PTB (Of. nº 2/2016-LIDPTB).
74. 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).
75. 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).
76. 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).
77. Em 05.05.2016, a Senadora Rose de Freita foi designada 2ª vice-líder do PMDB (Of. 62/2016-GLPMDB).
78. Em 05.05.2016, o Senador Waldemir Moka foi designado 1º vice-líder do PMDB (Of. 62/2016-GLPMDB).
79. Em 12.05.2016, o Senador Humberto Costa deixou de ser líder do governo (Mensagem nº 253/2016 e Memorando nº 104/2016-GSHCST)
80. Em 01.06.2016, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado Líder do Governo (Mensagem 306/2016).
81. Em 06.06.2016, o Senador Eduardo Lopes é designado Líder do PRB (Memo. nº 1/2016-GSEL).
82. Em 08.06.2016, o Senador José Aníbal foi designado 2º vice-lider do PSDB, em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Of. 35/2016-GLPSDB).
83. Em 10.06.2016, o Senador Telmário Mota deixa de compor a 4ª vice - liderança do Governo (Of. 49/2016-GLDBAG).
84. Em 10.06.2016, a Senadora Gleisi Hoffmann deixa de compor a 2ª vice -liderança do Governo (Of. 49/2016-GLDBAG).
85. Em 14.06.2016, o Senador Hélio José foi designado 4º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
86. Em 14.06.2016, o Senador Ricardo Ferraço foi designado 5º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
87. Em 14.06.2016, o Senador Davi Alcolumbre foi designado 3º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
88. Em 14.06.2016, o Senador José Medeiros foi designado 2º vice-líder do Governo (Memo 17/2016-GLDGOV).
89. Em 22.06.2016, o Senador Lindbergh Farias foi designado líder da Minoria (Of. 13/2016-GLDPT).
90. Em 08.08.2016, o Senador Humberto Costa foi designado Líder do PT e do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Ofícios nº 14/2016-GLDPT
e nº 77/2016-GLPRD).
91. Em 24.08.2016, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Memo. 53/2016-GLBSD).
92. Em 01.10.2016, o Senador Marcelo Crivella reassume a liderança do partido (Memo nº 42/2016-GSMC).
93. Em 29.11.2016, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 3º vice-líder do Partido dos Trabalhadores (Of. 19/2016-GLDPT).
94. Em 16.02.2016, o Senador Lasier Martins foi designado líder do PDT (Memo. 59-GSTMOTA).
95. Em 02.01.2017, o Senador Eduardo Lopes é designado Líder do PRB (Memo. nº 1/2017-GSELOP).
96. Em 31.01.2017, o Senador Elmano Férrer deixou a vice-liderança do PTB, em virtude de sua desfiliação do partido.
97. Em 31.01.2017, o Senador Lasier Martins deixou a liderança do PDT, em virtude de sua desfiliação do partido.
98. Em 31.01.2017, o Senador Armando Monteiro foi designado líder do PTB (Comunicação s/n-2017)
99. Em 31.01.2017, o Senador Telmário Mota deixou a vice-liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática e a vice-liderança do PDT e , em
virtude de sua desfiliação do partido.
100. Em 31.01.2017, o Senador Eduardo Amorim deixou a vice-liderança do Bloco Moderador e a liderança do PSC, em virtude de sua desfiliação do
partido.
101. Em 01.02.2017, o Senador Ronaldo Caiado foi designado líder do DEM (Of. 01/2017-GLDEM).
102. Em 01.02.2017, o Senador Vicentinho Alves foi designado líder do PR (Of. sn/2017-GLPR).
103. Em 01.02.2017, o Senador Benedito de Lira foi designado líder do PP (Of. 01/2017-GLDPP).
104. Em 01.02.2017, o Senador Renan Calheiros foi designado líder do PMDB (Of. GLPMDB nº 11/2017)
105. Em 01.02.2017, o Senador Paulo Bauer foi designado líder do PSDB (Comunicação s/n-2017)
106. Em 01.02.2017, o Senador Omar Aziz foi designado líder do PSD (Memo. nº 1/2017-GLPSD)
107. Em 01.02.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado líder do PSB (Of. GLPSB nº 1/2017)
108. Em 03.02.2017, o Senador Magno Malta é designado vice-líder do PR (Of. de indicação s/nº-2017)
109. Em 03.02.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado líder do Bloco Moderador (Of. 1/2017-BLUMOD)
110. Em 06.02.2017, o Senador Pedro Chaves foi designado líder do PSC (Of. 11/2017-GSPCHAV).
111. Em 06.02.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado 1º Vice-Líder do PSB (Of. 2/2017-GLPSB)
112. Em 07.02.2017, o Senador Ricardo Ferraço foi designado Vice-Líder do PSDB (Ofício 42/2017-GLPSDB)
113. Em 08.02.2017, o Senador João Capiberibe foi designado líder do Bloco Socialismo e Democracia (Memo 2/2017-GLBSD)
114. Em 08.02.2017, a Senadora Gleisi Hoffmann foi indicada líder do PT (Of. 1/2017-GLDPT).
115. Em 08.02.2017, o Senador Humberto Costa foi designado Líder da Minoria (Ofício 2/2017-GLDPT)
116. Em 09.02.2017, o Senador Acir Gurgacz foi designado líder do PDT (Of. 4/2017-GLPDT).
117. Em 22.02.2017, o Senador Lasier Martins foi designado Vice-líder do PSD (Memo. 3/2017-GLPSD).
118. Em 23.02.2017, o Senador José Aníbal deixou de ocupar o cargo de 2º vice-líder do PSDB, em função do retorno ao mandato do Senador titular, José
Serra.
119. Em 07.03.2017, o Senador Aloysio Nunes Ferreira afastou-se do exercício para exercer cargo no Poder Executivo (Memo 60/2017-SANF).
120. Em 07.03.2017, o Senador Romero Jucá foi indicado Líder do Governo (Mensagem. 57/2017-PR).
121. Em 09.03.2017, a Senadora Gleisi Hoffmann foi indicada líder do Bloco Resistência Democrática (Of. 1/2017-BLPRD).
122. Em 14.03.2017, o Senador Wilder de Morais foi designado líder do Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Memo 17/2017-GLDPRO)
123. Em 22.03.2017, o Senador Renan Calheiros foi designado líder da Maioria (Of. GLPMDB nº 71/2017)
124. Em 24.03.2017, a Senadora Kátia Abreu foi designada 1ª Vice-Líder do PMDB (Of. GLPMDB nº 74/2017)
125. Em 19.04.2017, o Senador Lindbergh Farias foi designado 2º vice-líder do PT (Of. 13/2017-GLDPT).
126. Em 19.04.2017, o Senador Paulo Rocha foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 13/2017-GLDPT).
127. Em 28.04.2017, o Senador Telmário Mota foi desigando 1º Vice-Líder do Bloco Moderador (Of. 61/2017-BLOMOD).
128. Em 08.05.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado 1º vice-líder do Governo (Memo. 13/2016-GLDGOV).
129. Em 08.05.2017, o Senador Flexa Ribeiro foi designado 5º Vice-Líder do Governo (Of. 13/2017-GLDGOV).
130. Em 08.05.2017, o Senador José Medeiros foi designado 2º vice-líder do Governo (Memo 13/2016-GLDGOV).
131. Em 08.05.2017, o Senador Sérgio Petecão foi designado 6º Vice-Líder do Governo (Of. 13/2017-GLDGOV).
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132. Em 08.05.2017, o Senador Wilder Morais foi designado 4º Vice-Líder do Governo (Of. 13/2017-GLDGOV).
133. Em 08.05.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado 3º vice-líder do Governo (Memo 13/2016-GLDGOV).
134. Em 08.06.2017, o Senador Lindbergh Farias foi designado líder do PT (Of. 17/2017-GLDPT).
135. Em 19.06.2017, o Senador Lindbergh Farias foi designado líder do Bloco Resistência Democrática (Of. 78/2017-GLDPRD).
136. Em 04.07.2017, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Podemos (Memo nº 8/2017)
137. Em 04.07.2017, o Senador Romario foi designado vice-líder do Podemos (Memo nº 8/2017)
138. Em 05.07.2017, o Senador Raimundo Lira foi designado líder do PMDB e da Maioria (Of. 39 e 40/2017-GLPMDB).
139. Em 11.07.2017, a Senadora Ângela Portela foi designada líder temporária do PDT no período de 11 a 14 de julho de 2017. (Memo nº 36/2017).
140. Em 02.08.2017, o Senador Eduardo Amorim foi designado líder do Bloco Social Democrata (Of. s/n).
141. Em 16.08.2017, o Senador Valdir Raupp foi designado 1º Vice-Líder do PMDB (Of. GLPMDB nº 172/2017)
142. Em 16.08.2017, a Senadora Simone Tebet foi designada 2ª Vice-Líder do PMDB (Of. GLPMDB nº 172/2017).
143. Em 23.08.2017, o Senador José Medeiros foi designado vice-líder do Podemos (Memo nº 12/2017).
144. Em 05.09.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho deixou a liderança do PSB em virtude da sua desfiliação do Partido (Memo 67/17-GSFERCOE).
145. Em 12.09.2017, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado vice-líder do Partido Socialista Brasileiro (Of. nº 82/2017-BLSDEM).
146. Em 12.09.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Partido Socialista Brasileiro (Of. nº 82/2017-BLSDEM).
147. Em 13.09.2017, o Senador Sérgio Petecão foi designado 5º Vice-Líder do Governo (Of. 28/2017-GLDGOV).
148. Em 13.09.2017, o Senador José Medeiros foi designado 4º vice-líder do Governo (Memo 28/2017-GLDGOV).
149. Em 13.09.2017, o Senador Flexa Ribeiro foi designado 3º Vice-Líder do Governo (Of. 28/2017-GLDGOV).
150. Em 13.09.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado 2º vice-líder do Governo (Memo 28/2017-GLDGOV).
151. Em 13.09.2017, o Senador Wilder Morais foi designado 6º Vice-Líder do Governo (Of. 28/2017-GLDGOV).
152. Em 21.09.2017, o Senador Romário foi designado vice-líder do Podemos (Of. nº 1/2017)
153. Em 27.09.2017, o Senador João Capiberibe foi designado líder do Bloco Democracia e Cidadania (Memo 86/2017-BLSDEM)
154. Em 28.09.2017, o Senador João Capiberibe foi designado líder do Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo 86/2017-BLSDEM)
155. Em 11.10.2017, o Senador Hélio José foi designado líder do PROS (Of. 315/2017-GSHJOSE).
156. Em 31.10.2017, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada 2ª vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo. 8/2017-GLBPDC).
157. Em 31.10.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo. 8/2017-GLBPDC).
158. Em 23.11.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado 1º Vice-Líder do PSDB (Of. 235/2017-GLPSDB)
159. Em 13.03.2018, o Senador Ricardo Ferraço foi designado 1º vice-líder do PSDB (Of. 24/2018-GLPSDB).
160. Em 13.03.2018, o Senador Roberto Rocha foi designado 2º vice-líder do PSDB (Of. 24/2018-GLPSDB).
161. Em 14.03.2018, o Senador José Medeiros renunciou à 2ª vice-líderença do Governo (Of. 63/2018-GSJMEDEI).
162. Em 04.04.2018, a Senadora Ângela Portela foi designada vice-líder do PDT (Memo nº 1/2018-GLDPDT).
163. Em 04.04.2018, a Senadora Simone Tebet foi designada líder do PMDB e da Maioria (Of. nº 40/2018-GLPMDB)
164. Em 04.04.2018, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado líder do PSB (Of. nº 9/2018-GLPSB).
165. Em 10.04.2018, o Senador Ciro Nogueira foi indicado líder do Bloco Democracia Progressista (Of. S/N/2018-Bl.DPROG)
166. Em 09.05.2018, a Senadora Lídice da Mata foi designada vice-líder do PSB (Memo nº 17/2018-GLDPSB).
167. Em 06.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado líder do PV (Memo. 1/2018-GRSLEITE).
168. Em 25.07.2018, a Senadora Ana Amélia foi designada líder do PP (Of. 046/2018-GLDPP).
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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: Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO) (4)
RELATOR: Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(4)

Instalação: 06/12/2017
Apresentação Emendas - prazo final quadruplicado: 16/05/2018
Relatórios Parciais - prazo final quadruplicado: 12/07/2018
Relat. Relator-Geral - prazo final quadruplicado: 23/08/2018
Parecer Final Comissão - prazo final quadruplicado: 21/09/2018

TITULARES

SUPLENTES
MDB

Senador Dário Berger

1. Senador Eduardo Braga

(3)

Senador Fernando Bezerra Coelho
Senador Roberto Requião

2. Senador Valdir Raupp

(3)

(3)
(3)

3. Senador Airton Sandoval

(3)

(6)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT)
Senador José Pimentel (PT-CE)

1. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(1)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(1)

(1)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1.
2.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
Senador Roberto Muniz (PP-BA)
Senador Wilder Morais (DEM-GO)

1.
2.

(5)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV)
1.

Bloco Moderador (PR, PTB, PRB, PTC)
Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

1. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(2)

(2)

Notas:
1. Em 28.11.2017, os Senadores José Pimentel e Acir Gurgacz foram designados membros titulares, e os Senadores Paulo Rocha e Fátima Bezerra
membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor a comissão (Of. 56/2017-GLBPRD).
2. Em 28.11.2017, o Senador Pedro Chaves foi designado membro titular, e o Senador Armando Monteiro membro suplente, pelo Bloco Moderador,
para compor a comissão (Of. 110/2017-BLOMOD).
3. Em 28.11.2017, os Senadores Dário Berger, Fernando Bezerra Coelho e Roberto Requião foram designados membros titulares, e os Senadores
Eduardo Braga e Valdir Raupp membros suplentes, pelo PMDB, para compor a comissão (Of. 215/2017-GLPMDB).
4. Os Senadores Fernando Bezerra Coelho e Acir Gurgacz foram eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Comissão, e o Senador
Pedro Chaves designado relator, em reunião realizada em 06.12.2017 (Memo. nº 001/2017-CTREFCC).
5. Em 06.02.2018, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor a comissão
(Memo 01/2018-BLDPRO).
6. Em 27.02.2018, o Senador Airton Sandoval foi designado membro suplente pelo PMDB, para compor a comissão (Of. 23/2018-GLPMDB).

Secretário(a): Felipe Geraldes / Diogo Peixoto
Telefone(s): 3303-4854 / 3510
E-mail: coceti@senado.leg.br
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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 (PRB-MS)
RELATOR: Senador José Maranhão (MDB-PB)
Designação: 22/06/2016
Leitura: 13/07/2016
Instalação: 12/07/2016

MEMBROS
Senador Vicentinho Alves (PR-TO)
Senador Pedro Chaves (PRB-MS)
Senador José Maranhão (MDB-PB)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)
Senador Lasier Martins (PSD-RS)
Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
Senador Jorge Viana (PT-AC)
Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

(1)

CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO 258, de 2016
PRAZOS
Recebimento de emendas perante as Comissões : 2016-07-13 a 2016-10-31 ( Projeto de Código - Art. 374, III, do RISF)
Relatórios Parciais : 2016-11-01 a 2016-11-16 ( Projeto de Código - Art. 374, IV, do RISF)
Relatório do Relator-Geral : 2016-11-17 a 2016-11-23 ( Projeto de Código - Art. 374, V, do RISF)
Parecer Final da Comissão : 2016-11-24 a 2016-11-30 ( 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
Telefone(s): 61 - 3303 3514
E-mail: coceti@senado.leg.br
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3) COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO CARNE FRACA
Finalidade: Destinada a acompanhar os desdobramentos da operação Carne Fraca da Polícia Federal.
Número de membros: 6 titulares e 6 suplentes
TITULARES

SUPLENTES
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4) COMISSÃO EXTERNA PARA INVESTIGAR EMPRESAS BRASILEIRAS NO PARAGUAI
Finalidade: Averiguar as informações veiculadas na imprensa nacional nos últimos anos a respeito da
grande quantidade de empresas brasileiras instaladas no Paraguai.
(Requerimento nº 19, de 2018)
PRESIDENTE: Senador Eduardo Braga (MDB-AM)
RELATOR: Senador Pedro Chaves (PRB-MS) (4)

(4)

Instalação: 23/05/2018

MEMBROS
Senador Eduardo Braga (MDB-AM)

(1)

Senador Airton Sandoval (MDB-SP)

(1)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1)

Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

(1)

(1)

Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(2)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(3,5)

Notas:
1. Em 08.05.2018, os Senadores Eduardo Braga, Airton Sandoval, Acir Gurgacz, Armando Monteiro e Roberto Rocha foram designados membros da
comissão (Of. 31/2018-GSEBRA).
2. Em 08.05.2018, o Senador Pedro Chaves foi designado membro da comissão (Of. 22/2018-BLOMOD).
3. Em 10.05.2018, o Senador Humberto Costa foi designado membro da comissão (Of. 35/2018-BLPRD).
4. Em 23.05.2018, os Senadores Eduardo Braga e Pedro Chaves foram eleitos presidente e relator, respectivamente (Memo 1/2018-CTPAR)
5. Em 12.06.2018, a Senadora Fátima Bezerra foi designada membro da comissão, em substituição ao Senador Humberto Costa (Of. 43/2018-BLPRD).
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5) COMISSÃO EXTERNA PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES EM QUE
SE ENCONTRA O EX-PRESIDENTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Finalidade: Verificar in loco as condições em que se encontra o Ex-Presidente da República Luiz Inácio
Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba - PR.
Requerimento nº 196, de 2018
Número de membros: 12
PRESIDENTE:
MEMBROS
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6) COMISSÃO ESPECIAL DAS OBRAS INACABADAS - 2016
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: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
Instalação: 08/11/2016
Prazo final: 22/12/2016
Prazo final prorrogado: 22/12/2017

TITULARES

SUPLENTES
Maioria

VAGO

1. VAGO

VAGO

2. VAGO

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT)
VAGO

1.

VAGO

2. VAGO

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
VAGO

1. VAGO
2.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
VAGO

1. VAGO

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV)

(1)

1.

Bloco Moderador (PR, PTB, PRB, PTC)
VAGO

1. VAGO

Notas:
1. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.

Secretário(a): Felipe Geraldes e Guilherme Brandão (Adjunto)
Telefone(s): 33034854
E-mail: coceti@senado.leg.br
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7) COMISSÃO EXTERNA DE FISCALIZAÇÃO DA
INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO
Finalidade: Acompanhar a execução e os desdobramentos da intervenção federal na segurança pública
do Estado do Rio de Janeiro.
Requerimento nº 37, de 2018
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes
TITULARES

SUPLENTES

Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)

1. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

2.
3. Senador Romário (PODE-RJ)

Notas:
*. Em 24.04.2018, os Senadores Rose de Freitas e Lindbergh Farias foram designados membros titulares; e os Senadores Romário e Eduardo Lopes,
membros suplentes, para compor o colegiado.
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8) 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
Instalação: 07/07/2010
Prazo final prorrogado: 22/12/2018

MEMBROS
Admar Gonzaga Neto
Arnaldo Versiani Leite Soares
Carlos Caputo Bastos
Carlos Mário da Silva Velloso
Edson de Resende Castro
Fernando Neves da Silva
Hamilton Carvalhido
Joelson Costa Dias
José Antonio Dias Toffoli
José Eliton de Figuerêdo Júnior
Luciana Müller Chaves
Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho
Márcio Silva
Marcus Vinicius Furtado Coelho
Roberto Monteiro Gurgel Santos
Raimundo Cezar Britto
Torquato Lorena Jardim
Geraldo Agosti Filho
José Rollemberg Leite Neto
Walter de Almeida Guilherme
Roberto Carvalho Velloso
Henrique Neves da Silva
Ezikelly Silva Barros
Notas:
*. Em 22.6.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 200, de 2010, que amplia para 20 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica os senhores
Geraldo Agosti Filho, José Rollemberg Leite Neto e Walter de Almeida Guilherme para comporem o colegiado.
**. Em 19.8.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 278, de 2010, que amplia para 21 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica o senhor
Roberto Carvalho Velloso para compor o colegiado.
***. Em 16.12.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 329, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 120 dias.
****. Em 18.04.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 88, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 15 de setembro de 2011.
*****. Em 17.6.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 136, de 2011, que amplia para 22 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica o senhor
Henrique Neves da Silva para compor o colegiado.
******. Em 15.09.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 182, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 15 de dezembro de
2011.
*******. Em 15.12.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 202, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 31 de março de 2012.
********. Em 30.03.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 12, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de junho de 2012.
*********. Em 20.06.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 19, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 31 de outubro de
2012.
**********. Em 01.11.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 31, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 28 de fevereiro de
2013.
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***********. Em 19.11.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 34, de 2012, que amplia para 23 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica a
senhora Ezikelly Silva Barros para compor o colegiado.
************. Em 21.02.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 5, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de junho de
2013.
*************. Em 28.06.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 26, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 20 de dezembro
de 2013.
**************. Em 19.12.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 54, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 20 de junho de
2014.
***************. Em 15.07.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 12, de 2014, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 19 de
dezembro de 2014.
****************. 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.
******************. O Ato do Presidente nº 27, de 15 de dezembro de 2016, prorroga o prazo de funcionamento da Comissão para 22/12/2017.
*******************. O Ato do Presidente nº 12, de 19 de dezembro de 2017, prorroga o prazo de funcionamento da Comissão para 22/12/2018.

Secretário(a): Reinilson Prado
Telefone(s): 61 33033492
Fax: 61 33021176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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9) COMISSÃO DE JURISTAS DA DESBUROCRATIZAÇÃO - 2015
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
Leitura: 19/08/2015
Instalação: 02/09/2015
Prazo final: 11/04/2016
Prazo final prorrogado: 22/12/2017

MEMBROS
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.
********. O Ato do Presidente nº 28, de 15 de dezembro de 2016, prorroga o prazo de funcionamento da Comissão para 22/12/2017.

Secretário(a): Donaldo Portela Rodrigues
Telefone(s): 33033501
E-mail: coceti@senado.gov.br
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COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1)CPI DOS MAUS-TRATOS - 2017
Finalidade: Investigar as irregularidades e os crimes relacionados aos maus-tratos em crianças e
adolescentes no país.
Requerimento nº 277, de 2017
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Simone Tebet (MDB-MS)
RELATOR: Senador José Medeiros (PODE-MT) (2)

(2)

Leitura: 25/04/2017
Instalação: 09/08/2017
Prazo final: 22/12/2017
Prazo final prorrogado: 22/12/2018

TITULARES

SUPLENTES
MDB

Senadora Simone Tebet (MS)
Senadora Marta Suplicy (SP)

1. Senador Hélio José (PROS-DF)

(3)

(5)

(3)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PDT)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)

Bloco Social Democrata (PSDB, DEM)
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

(6)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)
Senador José Medeiros (PODE-MT)

1. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(1)

(1)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV)
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(4)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Bloco Moderador (PR, PTB, PRB, PTC)
Senador Magno Malta (PR-ES)
Notas:
*. Em 14.12.2017, foi lido o Requerimento nº 1091, de 2017, que prorroga o prazo da CPI por 180 dias.
**. Em 08.08.2018, foi lido o Requerimento nº 431, de 2018, que prorroga o prazo da CPI por 150 dias.
1. Em 08.08.2017, os Senadores José Medeiros e Ana Amélia foram designados, respectivamente, titular e suplente na Comissão pelo Bloco
Parlamentar Democracia Progressista (Memo nº 56/2017-BLDPRO).
2. Em 09.08.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Magno Malta, Simone Tebet e José Medeiros, respectivamente, como Presidente, VicePresidente e Relator, do Colegiado (Memo nº 1/2017-CPIMT)
3. Em 09.08.2017, as Senadoras Simone Tebet e Marta Suplicy foram designadas membros titutares na Comissão pelo Bloco da Maioria (PMDB)(Of.
166/2017-GLPMDB).
4. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
5. Em 18.10.2017, o Senador Hélio José foi designado membro suplente na Comissão, em vaga cedida pelo PMDB (Of. 206/2017-GLPMDB).
6. Em 21.11.2017, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular, em substituição ao Senador Eduardo Amorim, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 240/2017-GLPSDB).

Secretário(a): Reinilson Prado / Donaldo Portela
Telefone(s): 3303-3492
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2)CPI DA ELETROBRAS
Finalidade: Apurar e analisar possíveis irregularidades envolvendo o processo de privatização das
Centrais Elétricas do Brasil (Eletrobras).
Requerimento nº 316, de 2018
Número de membros: 10 titulares e 10 suplentes
Leitura: 23/05/2018
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3)CPI DOS PLANOS DE SAÚDE
Finalidade: Investigar os elevados reajustes dos preços dos planos de saúde em valores muito superiores
aos índices oficiais de inflação.
Requerimento nº 415, de 2018
Número de membros: 11 titulares e 6 suplentes
Leitura: 11/07/2018
Leitura: 11/07/2018
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4)CPI DOS SUPERSALÁRIOS
Finalidade: Investigar os pagamentos de remuneração a servidores e empregados públicos em
desacordo com o teto constitucional, bem como estudar possibilidades de restituição desses valores
ao erário pelos beneficiários.
Requerimento nº 815, de 2017
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Leitura: 27/09/2017
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COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) (6)
VICE-PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (MDB-RN)
TITULARES

(6)

Suplentes
MDB

Senador Raimundo Lira (PSD-PB)
Senador Roberto Requião

2. Senador Romero Jucá

(5,8)

Senador Garibaldi Alves Filho

Senador Valdir Raupp

(5,8)
(5)

3. Senador José Amauri (PODE-PI)

(5)

Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)
Senadora Simone Tebet

1. Senador Eduardo Braga

(5,25)

(5,20)

(5)

(5)

5. Senador Airton Sandoval

(16,19,24)

6. Senador Dário Berger

(5)

Senador Fernando Bezerra Coelho

(5,36)

4. Senador Waldemir Moka
(35)

(19)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1)

3. Senador Paulo Paim (PT-RS)

(1)

Senador José Pimentel (PT-CE)
Senadora Kátia Abreu (PDT-TO)

5. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(1)
(1,12,14,33)

(1)

(1)

4. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(1)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(1,28,33)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(1)

(1)
(1)

6. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(1,11)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(3)

1. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(3,21,22,27)

2. Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

(3,22,23,26,27)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(3)

Senador José Serra (PSDB-SP)

(3)

Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Senador José Agripino (DEM-RN)

(3)

4. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(5)

(5)

5. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(5)

(5)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Otto Alencar (PSD-BA)

1. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(2)

(2)

Senador Omar Aziz (PSD-AM)

(2)

2. Senador José Medeiros (PODE-MT)

Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

(2)

3. Senador Givago Tenório (PP-AL)

(2)

(2,34,37)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

1. Senador Rudson Leite (PV-RR)

(15)

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(17)

(18,30)

2. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

3.

(7,15)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
VAGO

(4)
(4)

(4,13,31)

1. Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(4)

2. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
3. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(4,9,10,32)

(4,29,38)

Notas:
*. O PMDB e os Blocos Parlamentares Resistência Democrática e Social Democrata compartilham 1 vaga na Comissão, com a qual o Colegiado totaliza
27 membros.
1. Em 09.03.2017, os Senadores Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Jorge Viana, José Pimentel, Lindbergh Farias e Acir Gurgacz foram designados
membros titulares; e os Senadores Ângela Portela, Fátima Bezerra, Paulo Paim, Regina Sousa e Paulo Rocha, membros suplentes, pelo Bloco
Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of. 4/2017-GLBPRD).
Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

985

2. Em 09.03.2017, os Senadores Otto Alencar, Omar Aziz e Ciro Nogueira foram designados membros titulares; e os Senadores Sérgio Petecão, José
Medeiros e Benedito de Lira, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado (Memo. 020/2017BLDPRO).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Tasso Jereissati, Ricardo Ferraço, José Serra foram designados membros titulares; e os Senadores Ataídes Oliveira,
Dalírio Beber e Flexa Ribeiro, membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 36/2017-GLPSDB).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Wellington Fagundes, Armando Monteiro e Vicentinho Alves foram designados membros titulares; e os Senadores
Pedro Chaves, Thieres Pinto e Cidinho Santos, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. 5/2017-BLOMOD).
5. Em 13.03.2017, os Senadores Ronaldo Caiado e José Agripino foram designados membros titulares; e os Senadores Davi Alcolumbre e Maria do
Carmo Alves, membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº07/2017-GLDEM).
6. Em 14.03.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Tasso Jereissati e Garibaldi Alves Filho, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
deste colegiado (Of. nº 6/2017-CAE).
7. Em 14.03.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Of. nº
30/2017-BLSDEM).
8. Em 24.03.2017, o Senador Roberto Requião foi designado membro titular pelo PMDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador
Eduardo Braga, que passou a ocupar a vaga como suplente (Of. nº 76/2017-GLPMDB).
9. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
10. Em 24.04.2017, o Senador Telmário Mota passa a compor o colegiado, como membro suplente, pelo Bloco Moderador (Of. nº 55/2017BLOMOD).
11. Em 29.05.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor
o colegiado (Of. nº 65/2017-GLBPRD).
12. Em 02.06.2017, o Senador Acir Gurgacz deixa de compor, como titular, o colegiado, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (Of.
68/2017-GLBPRD).
13. Em 06.06.2017, o Senador Telmário Mota, que ocupava vaga de suplente, foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição
ao Senador Vicentinho Alves(Of. nº 68/2017-BLOMOD).
14. Em 19.06.2017, o Senador Acir Gurgacz foi indicado membro titular, para compor o colegiado, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
(Of. 79/2017-GLBPRD).
15. Em 12.09.2017, a Senadora Lúcia Vânia passa a atuar como membro titular, em substituição ao Senador Fernando Bezerra Coelho, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Of. nº 79/2017-BLSDEM).
16. Em 13.09.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 180/2017GLPMDB).
17. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
18. Em 10.10.2017, o Senador Roberto Rocha deixa de compor a Comissão, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo. 4/2017GLBPDC).
19. Em 11.10.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro titular, pelo PMDB, para compor o colegiado, deixando de compor a
composição como suplente (Of. nº 199/2017-GLPMDB).
20. Em 31.10.2017, a Senadora Rose de Freitas foi designada membro titular, pelo PMDB, para compor o colegiado, em substituição ao Senador
Raimundo Lira (Of. nº 210/2017-GLPMDB).
21. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.
22. Em 09.11.2017, o Senador Dalírio Beber foi designado membro titular, em substituição ao Senador Ricardo Ferraço, deixando de atuar como
suplente, pelo Bloco Social Democrata (Of. 233/2017-GLPSDB).
23. Em 21.11.2017, o Senador Sérgio de Castro foi designado membro suplente na Comissão, em vaga cedida pelo Bloco Social Democrata (Ofício nº
236/2016-GLPSDB).
24. Em 07.02.2018, o Senador Airton Sandoval foi designado membro suplente pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 17/2018-GLPMDB).
25. Em 23.02.2018, o Senador Raimundo Lira foi designado membro titular, em substituição à Senadora Kátia Abreu, pelo PMDB, para compor o
colegiado (Of. 18/2018-GLPMDB).
26. Em 12.03.2018, vago em virtude do retorno do Senador Ricardo Ferraço, titular do mandato.
27. Em 13.03.2018, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, em substituição ao Senador Dalírio Beber,
que passou a integrar a comissão como membro suplente (Of. nº 19/2018-GLPSDB).
28. Em 25.04.2018, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro suplente, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição à
Senadora Ângela Portela (Of. 34/2018-BLPRD).
29. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro suplente, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos
(Of. 28/2018-BLOMOD)
30. Em 12.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o
colegiado (Memo. nº 45/2018-GLBPDC).
31. Vago, em função da assunção do suplente do Senador Telmário Mota, na Comissão, em 12.06.2018 (Memo n. 45/2018-GLBPDC).
32. Em 19.06.2018, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro suplente, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (OF. nº 45/2018BLOMOD).
33. Em 25.06.2018, a Senadora Kátia Abreu deixou o cargo de suplente e passou a ocupar o colegiado como membro titular pelo Bloco da Resistência
Democrática, em substituição ao Senador Acir Gurgacz, que passa a atuar como suplente (Of. 45/2018-BLPRD)
34. Em 12.07.2018, o Senador Benedito de Lira licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno.
35. Em 07.08.2018, o Senador Dário Berger foi designado membro suplente, pelo MDB, para compor o colegiado (Of. nº 88/2018-GLPMDB).
36. Em 07.08.2018, o Senador José Amauri foi designado membro suplente pelo MDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador Elmano
Ferrer (Of. nº 84/2018-GLPMDB).
37. Em 07.08.2018, o Senador Givago Tenório foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Benedito de Lira, para compor o
Colegiado, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 47/2018-BLDPRO).
38. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).
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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.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): José Alexandre Girão Mota da Silva
Telefone(s): 61 33033516
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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Instalação: 16/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
VAGO

1. VAGO

Maioria
VAGO

1. VAGO

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
VAGO

1.

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )

(1)

1.

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
VAGO

1.

Notas:
1. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.

Secretário(a): José Alexandre Girão Mota da Silva
Telefone(s): 61 33033516
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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): José Alexandre Girão Mota da Silva
Telefone(s): 61 33033516
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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Secretário(a): José Alexandre Girão Mota da Silva
Telefone(s): 61 33033516
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marta Suplicy (MDB-SP) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
TITULARES

(13)

Suplentes
MDB

Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador Waldemir Moka
Senadora Marta Suplicy

(8,11)
(8)

Senador José Amauri (PODE-PI)
Senador Airton Sandoval

1. Senador Garibaldi Alves Filho

(8)

(8,14,25)

2. Senador Valdir Raupp

(8)

3. Senador Romero Jucá

(8)

4. Senador Edison Lobão

(8)

(8)

5. Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)

(8,12)

(14)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Ângela Portela (PDT-RR)
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(1)

3. Senador José Pimentel (PT-CE)

(1)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)

4. Senador Jorge Viana (PT-AC)

(1)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(1)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(1)

(1)

5. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(1)

(1)

(1)

(2)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(6)

Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(6)

2. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(6)

3. Senador José Agripino (DEM-RN)

(9)

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(9)

(6,18,19,20,21)

(9)

4. Senador Wilder Morais (DEM-GO)

(9,24)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

1. Senador Otto Alencar (PSD-BA)

(3,26)

2. Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

(3,15,16)

(3)
(10,22)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador Romário (PODE-RJ)

(4)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(5)

(17)

(4)

2. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(4)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Cidinho Santos (PR-MT)
Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

(7,23,27)
(7)

1. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
2. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(7)

(7)

Notas:
*. Os Blocos Parlamentares Democracia Progressista, Socialismo e Democracia e Moderador compartilham 1 vaga na comissão, com a qual o
colegiado totaliza 21 membros.
1. Em 09.03.2017, os Senadores Ângela Portela, Humberto Costa, Paulo Paim, Paulo Rocha e Regina Sousa foram designados membros titulares;
e os Senadores Fátima Bezerra, Gleisi Hoffmann, José Pimentel e Jorge Viana, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência
Democrática, para compor o colegiado (Of. 7/2017-GLBPRD).
2. Em 09.03.2017, o Senador Lindbergh Farias foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o
colegiado (Of. 24/2017-GLBPRD).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Sérgio Petecão e Ana Amélia foram designados membros titulares; e o Senador Otto Alencar, como membro
suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado (Memo. 21/2017-BLDPRO).
4. Em 09.03.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular; e os Senadores Romário e Vanessa Grazziotin, membros suplentes, pelo
Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo. 5/2017-BLSDEM).
5. Em 09.03.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado
(Memo. 15/2017-BLSDEM).
6. Em 09.03.2017, os Senadores Dalírio Beber e Eduardo Amorim foram designados membros titulares; e os Senadores Flexa Ribeiro e Ricardo
Ferraço, membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 27/2017-GLPSDB).
7. Em 09.03.2017, os Senadores Cidinho Santos e Vicentinho Alves foram designados membros titulares; e os Senadores Armando Monteiro e
Eduardo Lopes, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. 5/2017-BLOMOD).
8. Em 09.03.2017, os Senadores Hélio José, Eduardo Braga, Marta Suplicy, Rose de Freitas e Renan Calheiros foram designados membros titulares;
e os Senadores Garibaldi Alves Filho, Valdir Raupp, Romero Jucá e Edison Lobão, membros suplentes, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of.
32/2017-GLPMDB).
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9. Em 13.03.2017, os Senadores Ronaldo Caiado e Maria do Carmo Alves foram designados membros titulares; e os Senadores José Agripino e Davi
Alcolumbre, membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 7/2017-GLDEM).
10. Em 14.03.2017, o Senador Wilder Morais foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o
colegiado (Memo. 38/2017-GLDPRO).
11. Em 14.03.2017, o Senador Waldemir Moka foi designado membro titular, em substituição ao senador Eduardo Braga, pelo PMDB, para compor o
colegiado (Of. nº 51/2017-GLPMDB).
12. Em 14.03.2017, o Senador Airton Sandoval foi designado membro titular, em substituição ao senador Renan Calheiros, pelo PMDB, para compor
o colegiado (Of. nº 52/2017-GLPMDB).
13. Em 15.03.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Marta Suplicy e Ronaldo Caiado, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. nº 1/2017-CAS).
14. Em 31.03.2017, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular, em substituição à senadora Rose de Freitas, que passa a atuar como
suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 86/2017-GLPMDB).
15. Em 07.06.2017, o Senador Benedito de Lira foi designado membro titular, em substituição à senadora Ana Amélia, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. s/n).
16. Em 14.06.2017, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular, em substituição ao Senador Benedito de Lira, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Memo 33/2017-BLDPRO).
17. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
18. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.
19. Em 21.11.2017, o Senador Sérgio de Castro foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado em vaga
anteriormente ocupada pelo Senador Ricardo Ferraço (Of. nº 238/2017-GLPSDB).
20. Em 12.03.2018, vago em virtude do retorno do Senador Ricardo Ferraço, titular do mandato.
21. Em 13.03.2018, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº
17/2018-GLPSDB).
22. Em 17.04.2018, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Wilder Morais, pelo Bloco Democracia
Progressista, na comissão (Memo. 3/2018-BLDPRO).
23. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro titular, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos (Of.
28/2018-BLOMOD)
24. Em 06.06.2018, o Senador Wilder Morais foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Davi Alcolumbre, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 17/2018-GLDEM)
25. Em 07.08.2018, o Senador José Amauri foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador Elmano
Ferrer (Of. nº 84/2018-GLPMDB).
26. Em 04.09.2018, o Senador Roberto Muniz foi designado membro titular, em substituição ao senador Sérgio Petecão, para compor o colegiado,
pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. nº 58/2018-BLDPRO).
27. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).

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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2.1) SUBCOMISSÃO ESPECIAL SOBRE DOENÇAS RARAS
Finalidade: Propor iniciativas para promoção e defesa dos direitos das pessoas com Doenças Raras, bem
como o devido aprimoramento na legislação específica.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (MDB-MS) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Dalirio Beber (PSDB-SC) (2)
RELATOR: Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) (3)
Leitura: 23/08/2017
Prazo prorrogado: 24/12/2018

TITULARES
Senador Waldemir Moka (MDB-MS)
Senador Airton Sandoval (MDB-SP)
Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

(1)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(1)

3. Senador Romário (PODE-RJ)

(1)

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

SUPLENTES
1. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(1)

(1)

(1)

(1)

4. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(1)

5. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(1)

(1)

Notas:
1. Em 23.08.2017, foram designados os Senadores Waldemir Moka, Airton Sandoval, Dalírio Beber, Maria do Carmo Alves e Ana Amélia, como
membros titulares, e os Senadores Ângela Portela, Ronaldo Caiado, Romário, Cidinho Santos e Armando Monteiro, como suplentes, para compor o
Colegiado (Of. 110/2017-CAS)
2. Em 30.08.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Waldemir Moka e Dalírio Beber, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. nº 122/2017-CAS).
3. Em 12.09.2017, o Senador Ronaldo Caiado foi designado Relator da subcomissão (Of. nº 12/2017-CASRARAS).
*. Prazo final prorrogado, nos termos do Ofício nº 186/2017-PRESIDENCIA/CAS.

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 Edison Lobão (MDB-MA) (7)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
TITULARES

Suplentes
Maioria

Senador Jader Barbalho (MDB-PA)

(51)

1. Senador Roberto Requião (MDB-PR)

(1)

Senador Edison Lobão (MDB-MA)

(8)

2. Senador Romero Jucá (MDB-RR)

(1)

(1)

(1,55,61,62)

Senador Eduardo Braga (MDB-AM)

(1)

3. Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

Senadora Simone Tebet (MDB-MS)

(1)

4. Senador Garibaldi Alves Filho (MDB-RN)

Senador Valdir Raupp (MDB-RO)

(1)

(1,50,53)

5. Senador Waldemir Moka (MDB-MS)

(1)
(1)

Senadora Marta Suplicy (MDB-SP)

(1)

6. Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)

Senador José Maranhão (MDB-PB)

(1)

7. Senador Dário Berger (MDB-SC)

(1)

(1,44,49)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Jorge Viana (PT-AC)

(6)

Senador José Pimentel (PT-CE)

(6)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(6)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

(6,17)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(6,19)

2. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(6,17,18)

3. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(6,11,13,19)

4. Senador Hélio José (PROS-DF)

(6,45)

5. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(6)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

6. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(6,22,27)

(6,19,22,27)
(6,42,43)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Aécio Neves (PSDB-MG)

1. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(3,21,28,33)

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(3,15,23,24,25,26)

Senador Wilder Morais (DEM-GO)

(9,48)

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(3,12,35,36,37,47)

2. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

(3)

(9)

(3)

3. Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

(3)

4. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(9,48)

5. Senador José Serra (PSDB-SP)

(20,23,24,25,26)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Lasier Martins (PSD-RS)
Senador Givago Tenório (PP-AL)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

1. Senador Reditario Cassol (PP-RO)

(5)
(5,59,60)

(5,46,57,58)

(5,56)

2. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(5,14)

3. Senador Omar Aziz (PSD-AM)

(5,39,57,58)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(4,38,41,52)

Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

1. Senador Alvaro Dias (PODE-PR)

2. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(4,30)
(4)

(32)

(4,29,31,34)
(4)

3. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(4)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)
Senador Magno Malta (PR-ES)

(2)

(2,10)

(2)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)
2. Senador Vicentinho Alves (PR-TO)

(2,16,54,63)
(2,10)

3. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

(2,40)

Notas:
*. O PMDB e os Blocos Parlamentares Resistência Democrática e Social Democrata compartilham 1 vaga na Comissão, com a qual o Colegiado totaliza
27 membros.
1. Em 08.02.2017, os Senadores Jader Barbalho, Edison Lobão, Eduardo Braga, Simone Tebet, Valdir Raupp, Marta Suplicy e José Maranhão foram
designados membros titulares; e os Senadores Roberto Requião, Romero Jucá, Renan Calheiros, Garibaldi Alves Filho, Waldemir Moka, Rose de
Freitas e Hélio José, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CCJ (Of. 17/2017-GLPMDB).
2. Em 08.02.2017, os Senadores Armando Monteiro, Vicentinho Alves e Magno Malta foram designados membros titulares; e os Senadores
Wellington Fagundes, Eduardo Lopes e Fernando Collor, como membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor a CCJ (Of. 003/2017BLOMOD).
3. Em 08.02.2017, os Senadores Aécio Neves, Antônio Anastasia e Aloysio Nunes Ferreira foram designados membros titulares; e os Senadores José
Aníbal, Cássio Cunha Lima e Eduardo Amorim, como membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor a CCJ (Of. 027/2017-GLPSDB).
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4. Em 08.02.2017, os Senadores Antônio Carlos Valadares, Roberto Rocha e Randolfe Rodrigues foram designados membros titulares; e os Senadores
Lídice da Mata, João Capiberibe e Vanessa Grazziotin, como membros suplentes, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CCJ (Memo.
003/2017-GLBSD).
5. Em 08.02.2017, os Senadores Lasier Martins, Benedito de Lira e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores Ivo Cassol,
Roberto Muniz e Sérgio Petecão, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor a CCJ (Memo. 022/2017BLDPRO).
6. Em 08.02.2017, os Senadores Jorge Viana, José Pimentel, Fátima Bezerra, Lindbergh Farias, Paulo Paim e Acir Gurgacz foram designados membros
titulares; e os Senadores Ângela Portela, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Paulo Rocha e Regina Sousa, como membros suplentes, pelo Bloco
Parlamentar da Resistência Democrática, para compor a CCJ (Of. 2/2017-GLPT).
7. Em 09.02.2017, a Comissão reunida elegeu o Senador Edson Lobão o Presidente deste colegiado (Of. 1/2017-CCJ).
8. Em 09.02.2017, a Comissão reunida elegeu o Senador Antônio Anastasia o Vice-Presidente deste colegiado (Of. 1/2017-CCJ).
9. Em 14.02.2017, os Senadores Ronaldo Caiado, Maria do Carmo Alves foram designados membros titulares; e o Senador Davi Alcolumbre, como
membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor a CCJ (Of. nº004/2017-GLDEM).
10. Em 14.02.2017, o Senador Eduardo Lopes passou a ocupar a vaga de titular pelo Bloco Moderador, em permuta com o Senador Vicentinho Alves,
que passou a ocupar a vaga de suplente na Comissão (of. 6/2017-BLOMOD).
11. Em 15.02.2017, o Senador Humberto Costa deixa de compor a comissão, como suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (of.
16/2017-LBPRD).
12. Em 20.02.2017, o Senador Ricardo Ferraço passou a ocupar a vaga de suplente, pelo o Bloco Social Democrata, em substituição ao Senador José
Aníbal (Of. 53/2017-GLPSDB).
13. Em 07.03.2017, o Senador Humberto Costa foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (of. 27/2017GLBPRD).
14. Em 09.03.2017, a Senadora Ana Amélia passou a ocupar a vaga de suplente, pelo o Bloco Democracia Progressista, em substituição ao Senador
Roberto Muniz(Of. 31/2017-BLDPRO).
15. Em 09.03.2017, o Senador Flexa Ribeiro foi designado membro titular pelo Bloco Social Democrata, em vaga anteriormente ocupada pelo
Senador Aloysio Nunes Ferreira, que assumiu cargo no Poder Executivo (of. 98/2017-GLPSDB).
16. Em 14.03.2017, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Wellington
Fagundes (of. 30/2017-BLOMOD).
17. Em 21.03.2017, a Senadora Gleisi Hoffmann foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, deixando de
ocupar a vaga de suplente, em substituição ao Senador Lindbergh Farias (of. 47/2017-GLBPRD).
18. Em 29.03.2017, o Senador Lindbergh Farias foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o
colegiado(Of. 53/2017-GLBPRD).
19. Em 19.04.2017, os Senadores Humberto Costa, Lindbergh Farias, Regina Sousa, Paulo Rocha e Ângela Portela foram designados membros
suplentes, nessa ordem, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of. 61/2017-GLBPRD).
20. Em 20.04.2017, o Senador José Serra foi designado membro suplente pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado(Of. 30/2017GLDEM).
21. Em 26.06.2017, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 135/2017GLPSDB).
22. Em 26.06.2017, a Senadora Ângela Portela deixou de ocupar a vaga de suplente na comissão, pois foi designada membro titular pelo Bloco
Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao Senador Acir Gurgacz (Of. 87/2017-GLBPRD).
23. Em 27.06.2017, o Senador José Serra deixou de ocupar a vaga de suplente e passou a ocupar a vaga de titular na comissão, em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro (Of. 165/2017-GLPSDB).
24. Em 27.06.2017, o Senador Flexa Ribeiro deixou de ocupar a vaga de titular e passou a ocupar a vaga de suplente, pelo Bloco Social Democrata,
em substituição ao Senador José Serra (Of. 165/2017-GLPSDB).
25. Em 04.07.2017, o Senador José Serra deixou de ocupar a vaga de titular e passou a ocupar a vaga de suplente, pelo Bloco Social Democrata, em
substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. 168/2017-GLPSDB).
26. Em 04.07.2017, o Senador Flexa Ribeiro deixou de ocupar a vaga de suplente e passou a ocupar a vaga de titular na comissão, em substituição ao
Senador José Serra (Of. 168/2017-GLPSDB).
27. Em 08.08.2017, o Senador Acir Gurgacz foi designado membro titular pelo Bloco da Resistência Democrática, em substituição à Senadora Ângela
Portela, que passou a compor o colegiado como membro suplente (Of. 89/2017-GLBPRD).
28. Em 10.08.2017, o Senador Aécio Neves foi designado membro titular, em substituição ao Senador Paulo Bauer, pelo Bloco Social Democrata, para
compor o colegiado (Of. 184/2017-GLPSDB).
29. Em 10.08.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição à Senadora Lídice
da Mata, que passou a compor o colegiado como membro titular (Memo. 71/2017-BLSDEM).
30. Em 10.08.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição ao Senador
Roberto Rocha, que passou a compor o colegiado como membro suplente (Memo. 71/2017-BLSDEM).
31. Em 19.09.2017, o Senador Roberto Rocha deixou de ocupar a vaga de suplente no colegiado, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
(Of. 84/2017-BLSDEM).
32. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
33. Suspenso de 27.09.2017 a 17.10.2017, quando o Plenário deliberou sobre a ação cautelar nº 4.327/2017, do Supremo Tribunal Federal.
34. Em 10.10.2017, o Senador Alvaro Dias foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o colegiado
(Memo. 1/2017-GLBPDC).
35. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.
36. Em 09.11.2017, o Senador Dalírio Beber foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Ricardo Ferraço, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 232/2017-GLPSDB).
37. Em 21.11.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Dalírio Beber, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 239/2017-GLPSDB).
38. O Senador Antonio Carlos Valadares licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do RISF a partir do dia 22 de novembro de
2017, conforme Requerimentos nºs 1.000 e 1.001, de 2017, deferido em 22.11.2017.
39. Em 12.12.2017, o Senador Omar Aziz foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Sérgio Petecão, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. 39/2017-GLDPRO).
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40. Em 05.02.2018, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Fernando Collor, pelo Bloco
Moderador, para compor o colegiado (Of. 01/2018-BLOMOD).
41. Em 07.02.2018, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular, em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares, pelo Bloco
Democracia e Cidadania, para compor o colegiado (Of. 02/2018-GLBPDC).
42. Em 21.02.2018, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em vaga cedida pelo
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Memo 8/2018-BLDPRO).
43. Em 21.02.2018, o Bloco Parlamentar da Resistência Democrática cede uma vaga de suplente ao Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of.
1/2018-BLPRD)
44. Em 27.02.2018, o Senador Raimundo Lira foi designado membro suplente, pelo PMDB, em substituição ao Senador Hélio José para compor a
comissão (Of. 19/2018-GLPMDB).
45. Em 28.02.2018, o Senador Hélio José foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em substituição ao
Senador Paulo Rocha, em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of. 17/2018-BLPRD).
46. Em 14.03.2018, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em substituição ao
Senador Wilder Morais, para compor o colegiado (Of. 25/2018-BLDPRO).
47. Em 14.03.2018, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, em substituição ao Senador Roberto
Rocha, para compor o colegiado (Of. 26/2018-GLPSDB).
48. Em 17.04.2018, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular, em substituição ao Senador Ronaldo Caiado e este, suplente, em
substituição ao Senador Davi Alcolumbre, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 6/2018-GLDEM).
49. Em 18.04.2018, o Senador Dário Berger foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em substituição ao Senador Raimundo Lira (Of.
49/2018-GLPMDB).
50. Em 24.04.2018, o Senador Renan Calheiros deixou de compor a Comissão, pelo Bloco da Maioria (Of. 52/2018-GLPMDB).
51. Em 25.04.2018, o Bloco da Maioria cedeu uma vaga de membro suplente ao PSDB (Of. 54/2018-GLPMDB).
52. Em 25.04.2018, o Senador Antônio Carlos Valadares foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, em
substituição à Senadora Lúcia Vânia (Memo. 33/2018-GLBPDC).
53. Em 26.04.2018, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente em vaga cedida ao PSDB pelo Bloco da Maioria (Of. 36/18-GLPSDB).
54. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro suplente, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos
(Of. 28/2018-BLOMOD)
55. Em 12.06.2018, o Senador Renan Calheiros foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Romero Jucá, para compor a Comissão,
pelo Bloco da Maioria (Of. 75/2018-GLPMDB).
56. Em 19.06.2018, o Senador Reditario Cassol foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Ivo Cassol, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. 35/2018-BLDPRO).
57. Em 19.06.2018, o Senador Omar Aziz foi designado membro titular, deixando de atuar como suplente, em substituição ao Senador Ciro Nogueira,
para compor o Colegiado, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 38/2018-BLDPRO).
58. Em 09.07.2018, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro titular, em substituição ao Senador Omar Aziz, passando a ocupar vaga de
suplente, para compor o Colegiado, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 39/2018-BLDPRO).
59. Em 12.07.2018, o Senador Benedito de Lira licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno.
60. Em 07.08.2018, o Senador Givago Tenório foi designado membro titular, em substituição ao Senador Benedito de Lira, para compor o Colegiado,
pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 47/2018-BLDPRO).
61. Em 07.08.2018, o Senador Romero Jucá foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Renan Calheiros, para compor a Comissão,
pelo Bloco da Maioria (Of. 83/2018-GLPMDB).
62. Em 04.09.2018, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria, em substituição ao Senador Romero
Jucá (Of. 93/2018-GLPMDB).
63. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: Quartas-Feiras 10:00 horas Telefone(s): 61 3303-3972
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Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

997

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

TITULARES

SUPLENTES
Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 61-3303-3972
Fax: 61-3303-4315
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.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

TITULARES

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: Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Pedro Chaves (PRB-MS)
TITULARES

Suplentes
MDB

Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)
Senador Dário Berger

1. Senador Valdir Raupp

(7,12)

(7)

2. Senador Hélio José (PROS-DF)

(7)

(7)

Senadora Marta Suplicy

(7)

3. Senador Raimundo Lira (PSD-PB)

Senador José Maranhão

(7)

4. Senadora Simone Tebet

Senador Edison Lobão

5.

(7,15,18)

Senador João Alberto Souza

(15)

(18)

6.

(7)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(4)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(4)

2. Senador Humberto Costa (PT-PE)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(4)

3. Senador Jorge Viana (PT-AC)

Senador Paulo Paim (PT-RS)

(4)

4. Senador José Pimentel (PT-CE)

(4)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

5. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(4)

Senadora Kátia Abreu (PDT-TO)

(4)
(4)

(4)
(4)

6.

(4,29)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(1)

(1)

Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)
Senador José Agripino (DEM-RN)

(6)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(6)

3. Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

(1,9,19)

Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

1. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(6)

(21)

4.
5.

(6)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador José Medeiros (PODE-MT)
Senador Roberto Muniz (PP-BA)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

1. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(5)

2. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(5)

3. Senador Lasier Martins (PSD-RS)

(5)

(5)

(5)
(14)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

(2)

Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

2. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(2)

3. Senador Romário (PODE-RJ)

(2)

(17)

(2,16,22,23,26,27)
(2,19)

(13,20)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(3)

Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(3,8)

(3)

1. Senador Magno Malta (PR-ES)

(3)

2. Senador Rudson Leite (PV-RR)

(3,25,28)

3. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(8,10,11,24)

Notas:
*. O PMDB e os Blocos Parlamentares Resistência Democrática e Social Democrata compartilham 1 vaga na Comissão, com a qual o Colegiado totaliza
27 membros.
1. Em 09.03.2017, os Senadores Antonio Anastasia, Flexa Ribeiro e Ricardo Ferraço foram designados membros titulares, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 29/2017-GLPSDB).
2. Em 09.03.2017, os Senadores Cristovam Buarque, Lúcia Vânia e Lídice da Mata foram designados membros titulares; e os Senadores Romário e
Randolfe Rodrigues, membros suplentes, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CE (Memo. nº008/2017-BLSDEM).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Pedro Chaves, Thieres Pinto e Eduardo Lopes foram designados membros titulares; e os Senadores Magno Malta e
Vicentinho Alves, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Ângela Portela, Fátima Bezerra, Lindbergh Farias, Paulo Paim, Regina Sousa e Acir Gurgacz foram designados
membros titulares; e os Senadores Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, José Pimentel e Paulo Rocha, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor a CE (Of. nº005/2017-GLBPRD).
5. Em 09.03.2017, os Senadores José Medeiros, Roberto Muniz e Ciro Nogueira foram designados membros titulares; e os Senadores Sérgio Petecão
e Ana Amélia, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor a CE (Of. nº026/2017-GLBPRO).
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6. Em 13.03.2017, os Senadores Maria do Carmo Alves e José Agripino foram designados membros titulares; e os Senadores Davi Alcolumbre e
Ronaldo Caiado, membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº07/2017-GLDEM).
7. Em 14.03.2017, os Senadores Simone Tebet, Dário Berger, Marta Suplicy, José Maranhão, Raimundo Lira e João Alberto Souza foram designados
membros titulares; e os Senadores Valdir Raupp e Hélio José, membros suplentes, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 31/2017-GLPMDB).
8. Em 14.03.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro titular, em substituição ao Senador Thieres Pinto, que passou a compor o
colegiado como membro suplente, pelo Bloco Moderador (Of. nº 27/2017-BLOMOD).
9. Em 21.03.2017, o Senador Ricardo Ferraço deixou de compor o colegiado, pelo Bloco Social Democrata (Of. nº 104/2017-GLPSDB).
10. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
11. Em 19.04.2017, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Thieres Pinto, pelo Bloco Moderador, para
compor o colegiado (Of. nº 50/2017-BLOMOD).
12. Em 07.06.2017, a Senadora Rose de Freitas foi designada membro titular, em substituição à Senadora Simone Tebet, pelo PMDB, para compor o
colegiado (Of. nº 135/2017-GLPMDB).
13. Em 16.08.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor o
colegiado (Memo. nº 73/2017-BLSDEM).
14. Em 18.08.2017, o Senador Lasier Martins foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o
colegiado (Memo. nº 62/2017-BLDPRO).
15. Em 31.08.2017, a Senadora Simone Tebet foi designada membro titular, em substituição ao Senador Raimundo Lira, que passa a ocupar a vaga de
suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 178/2017-GLPMDB).
16. Em 12.09.2017, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Romário, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Of. nº 80/2017-BLSDEM).
17. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
18. Em 05.10.2017, o Senador Edison Lobão foi designado membro titular, em substituição à Senadora Simone Tebet, que passa a ocupar a vaga de
suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 198/2017-GLPMDB).
19. Em 09.10.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado, deixando de
ocupar a vaga de suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Of. nº 216/2017-GLPSDB).
20. Em 11.10.2017, o Senador Romário foi designado membro suplente, para compor o colegiado, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania
(Memo. nº 3/2017-GLBPDC).
21. Em 24.10.2017, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro suplente, para compor o colegiado, pelo Bloco Social Democrata (Of. nº
225/2017-GLPSDB).
22. O Senador Antonio Carlos Valadares licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do RISF a partir do dia 22 de novembro de
2017, conforme Requerimentos nºs 1.000 e 1.001, de 2017, deferido em 22.11.2017.
23. Em 05.12.2017, o Senador Elber Batalha foi designado membro suplente, para compor o colegiado, pelo Bloco Democracia e Cidadania, em
substituição ao Senador Antônio Carlos Valadares, que está de licença (Memo. nº 13/2017-GLBPDC).
24. Em 08.02.2018, o Senador Armando Monteiro foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Telmário Mota, pelo Bloco
Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 4/2018-BLOMOD).
25. Em 28.02.2018, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Vicentinho Alves, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 17/2018-BLOMOD).
26. Em 23.03.2018, o Senador Elber Batalha deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular (Of. nº 1/2018-GSACAR).
27. Em 17.04.2018, o Senador João Capiberibe foi designado membro suplente pelo Bloco Democracia e Cidadania para compor a comissão (Memo.
30/2018-GLBPDC).
28. Em 20.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Telmário Mota, pelo Bloco Moderador, para
compor o colegiado (Of. nº 42/2018-BLOMOD).
29. Em 25.06.2018, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro titular pelo Bloco da Resistência Democrática, em substituição ao Senador Acir
Gurgacz (Of. 46/2018-BLPRD)

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.
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.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

TITULARES

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

TITULARES

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 - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
TITULARES

(19)

Suplentes
MDB

Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador Romero Jucá

2. Senador Dário Berger

(11,23,24)

Senador João Alberto Souza
Senador Valdir Raupp

1. Senador Airton Sandoval

(11)

(11,14)

(11)

3.

(11)

4.

(11,14)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(6)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(6)

3. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(6)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(6)

4. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(6)

(6)
(6)

(6)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

1. Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

(4)

(4)

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(7,9)

(4)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(7,9)

3. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(8,22)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
Senador Roberto Muniz (PP-BA)

1. Senador José Medeiros (PODE-MT)

(1)

2. Senador Givago Tenório (PP-AL)

(1,10)

(1)

(1,28,29)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(2)

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(3)

2. Senador Rudson Leite (PV-RR)

(20)

(2)

(2,21,27)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(5,15)

(5,25,30)

1. VAGO

(5,17,18,26)

2. Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(5,12,16)

Notas:
*. Em 30.03.2017, foi publicada a Resolução nº 3, de 2017, que alterou o nome da "Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle" para "Comissão de Meio Ambiente".
1. Em 09.03.2017, os Senadores Sérgio Petecão e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores José Medeiros e Benedito de
Lira, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado (Memo. 27/2017-BLDPRO).
2. Em 09.03.2017, o Senador João Capiberibe foi designado membro titular; e os Senadores Vanessa Grazziotin e Roberto Rocha, membros suplentes,
pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo. 7/2017-BLSDEM).
3. Em 09.03.2017, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro titular, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado
(Memo. 14/2017-BLSDEM).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Ataídes Oliveira e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares; e o Senador Dalírio Beber, membro suplente,
pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 35/2017-GLPSDB).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Armando Monteiro e Cidinho Santos foram designados membros titulares; e os Senadores Thieres Pinto e Pedro
Chaves, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
6. Em 09.03.2017, os Senadores Jorge Viana, Lindbergh Farias, Paulo Rocha e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; e os senadores
Ângela Portela, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa e Regina Sousa, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para
compor o colegiado (Of. 10/2017-GLBPRD).
7. Em 13.03.2017, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular; e o Senador José Agripino, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2017-GLDEM).
8. Em 21.03.2017, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº
100/2017-GLPSDB).
9. Em 22.03.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular; e o Senador Ronaldo Caiado, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 8/2017-GLDEM).
10. Em 23.03.2017, o Senador Roberto Muniz foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em substituição ao
Senador Wilder Morais, para compor o colegiado (Of. nº 2/2017-BLDPRO).
11. Em 31.03.2017, os Senadores Hélio José, Renan Calheiros, João Alberto Souza e Eduardo Braga foram designados membros titulares; e os
senadores Valdir Raupp e Dário Berger, membros suplentes, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. 36/2017-GLPMDB).
12. Em 03.04.2017, o Senador Pedro Chaves deixa de compor o colegiado, como membro suplente, pelo Bloco Moderador(Of. nº 37/2017-BLOMOD).
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13. Em 04.04.2017, a Comissão reunida elegeu o Senador Davi Alcolumbre Presidente deste colegiado (Memo. nº 1/2017-CMA).
14. Em 05.04.2017, o Senador Valdir Raupp passa a atuar como titular, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Eduardo Braga. O Senador
Airton Sandoval foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Valdir Raupp, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. 88/2017GLPMDB).
15. Em 10.04.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro titular para compor o colegiado, em substituição ao Senador Armando
Monteiro, pelo Bloco Moderador (Of. nº 46/2017-BLOMOD).
16. Em 17.04.2017, o Senador Pedro Chaves passa a compor o colegiado, como membro suplente, pelo Bloco Moderador (Of. nº 40/2017-BLOMOD).
17. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
18. Em 24.04.2017, o Senador Telmário Mota passa a compor o colegiado, como membro suplente, pelo Bloco Moderador (Of. nº 54/2017BLOMOD).
19. Em 26.04.2017, a Comissão reunida elegeu o Senador Wellington Fagundes Vice-Presidente deste colegiado (Memo. nº 9/2017-CMA).
20. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
21. Em 10.10.2017, o Senador Roberto Rocha deixa de compor a Comissão, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo. 4/2017GLBPDC).
22. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.
23. Em 24.04.2018, o Senador Renan Calheiros deixou de compor a Comissão, pelo Bloco da Maioria (Of. 52/2018-GLPMDB).
24. Em 25.04.2018, o Senador Romero Jucá foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria para integrar o colegiado (Of. 55/2018-GLPMDB).
25. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro titular, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos (Of.
28/2018-BLOMOD)
26. Vago, em função da assunção do suplente do Senador Telmário Mota, na Comissão, em 12.06.2018 (Memo n. 46/2018-GLBPDC).
27. Em 12.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o
Colegiado (Memo. 46/2018-GLBPDC)
28. Em 12.07.2018, o Senador Benedito de Lira licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno.
29. Em 07.08.2018, o Senador Givago Tenório foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Benedito de Lira, para compor o
Colegiado, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 47/2018-BLDPRO).
30. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).

Secretário(a): Airton Luciano Aragão Júnior
Reuniões: Terças-Feiras 11:30min Telefone(s): 61 33033284
E-mail: cma@senado.leg.br
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Regina Sousa (PT-PI)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
TITULARES

Suplentes
MDB

Senador Fernando Bezerra Coelho
Senadora Marta Suplicy

1. Senador Valdir Raupp

(6)

2.

(6)

Senador Hélio José (PROS-DF)
VAGO

(6,10,22)

(21)

3.

(6)

4.

(6,9)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Ângela Portela (PDT-RR)
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

(4,30,32)

2. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(4)

(4)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(4)

(4)
(4)

3. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(4)

4. Senador Jorge Viana (PT-AC)

(4,28,29,33)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)
Senador José Medeiros (PODE-MT)
VAGO

(1,12)

VAGO

(7,14)

(1,8,19)

1.

(1,11,25)

2.
3.
4.

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Ciro Nogueira (PP-PI)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

1. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(3,24)

2. Senadora Kátia Abreu (PDT-TO)

(20)

(3)

(23)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)
Senador Romário (PODE-RJ)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(2)

2. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(2)

(17)

(16,31)
(18,27)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Magno Malta (PR-ES)

(5)

Senador Telmário Mota (PTB-RR)

(5,13,15)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(5,34,35)

2. Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(5,26)

Notas:
*. O PMDB e o Bloco Resistência Democrática compartilham 1 vaga na Comissão, com a qual o Colegiado totaliza 19 membros.
1. Em 09.03.2017, os Senadores Dalírio Beber, Eduardo Amorim e Ricardo Ferraço foram designados membros titulares, pelo Bloco Social Democrata,
para compor o colegiado (Of. 039/2017-GLPSDB).
2. Em 09.03.2017, os Senadores João Capiberibe e Romário foram designados membros titulares pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o
colegiado (Memo. 21/2017-BLSDEM).
3. Em 09.03.2017, o Senador José Medeiros foi designado membro titular; e o Senador Sérgio Petecão, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Memo. 24/2017-BLDPRO).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Ângela Portela, Fátima Bezerra, Paulo Paim e Regina Sousa foram designados membros titulares; e os Senadores
Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, Paulo Rocha e Acir Gurgacz, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor
o colegiado (Memo. 8/2017-GLBPRD).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Magno Malta e Thieres Pinto foram designados membros titulares; e os Senadores Cidinho Santos e Wellington
Fagundes, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
6. Em 10.03.2017, os senadores Eduardo Braga, Marta Suplicy, Hélio José e Garibaldi Alves Filho foram designados membros titulares; e o senador
Valdir Raupp, membro suplente, pelo PMDB, para compor a CDH (Of. nº 39/2017-GLPMDB).
7. Em 13.03.2017, a Senadora Maria do Carmo Alves foi designada membro titular pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº
7/2017-GLDEM).
8. Em 21.03.2017, o Senador Dalírio Beber deixou de ocupar a vaga de titular pelo Bloco Social Democrata(Of. nº 101/2017-GLPSDB).
9. Em 22.03.2017, o Senador Garibaldi Alves Filho deixou de ocupar a vaga de titular pelo PMDB no colegiado (Of. nº 73/2017-GLPMDB).
10. Em 31.03.2017, o Senador Eduardo Braga deixa de compor o colegiado, como membro titular, pelo PMDB (Of. nº 85/2017-GLPMDB).
11. Em 03.04.2017, o Senador Eduardo Amorim deixa de compor o colegiado, como membro titular, pelo Bloco Social Democrata (Of. nº 102/2017GLPSDB).
12. Em 03.04.2017, o Senador Ricardo Ferraço deixa de compor o colegiado, como membro titular, pelo Bloco Social Democrata (Of. nº 103/2017GLPSDB).
13. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixou de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
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14. Em 18.04.2017, a Senadora Maria do Carmo Alves deixa de compor o colegiado, pelo Bloco Social Democrata (Of. 13/2017-GLDEM).
15. Em 19.04.2017, o Senador Telmário Mota foi designado membro titular, em substituição ao Senador Thieres Pinto, pelo Bloco Moderador, para
compor o colegiado (Of. nº 48/2017-BLOMOD).
16. Em 02.05.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado
(Memo. nº 43/2017-BLSDEM).
17. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
18. Em 07.11.2017, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o
colegiado (Memo. nº 10/2017-GLBPDC).
19. Em 28.11.2017, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº
246/2017-GLPSDB).
20. Em 28.11.2017, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado
(Memo. nº 83/2017-BLDPRO).
21. Em 07.02.2018, o Bloco da Maioria (PMDB) cedeu uma vaga de titular ao PRTB (Of. 16/2017-GLPMDB).
22. Em 27.02.2018, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro titular pelo PMDB, para compor a comissão (Of. 22/2018-GLPMDB).
23. Em 27.02.2018, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o
colegiado (Memo. nº 20/2018-BLDPRO).
24. Em 27.02.2018, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, em substituição ao
Senador José Medeiros, para compor o colegiado (Memo. nº 20/2018-BLDPRO).
25. Em 14.03.2018, o Senador José Medeiros foi designado membro titular, em vaga cedida pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado
(Memo. nº 25/2018-GLPSDB).
26. Em 15.03.2018, o Senador Pedro Chaves foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Wellington
Fagundes (Of. 19/2018-BLOMOD).
27. Em 10.04.2017, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, em substituição
ao Senador Cristovam Buarque (Memo. nº 28/2018-GLBPDC).
28. Em 11.04.2018, o Senador Jorge Viana foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Acir Gurgacz, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor o Colegiado (Of. 24/2018-BLPRD).
29. Em 17.04.2018, o Senador Humberto Costa foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Jorge Viana, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor o Colegiado (Of. 25/2018-BLPRD).
30. Em 17.04.2018, o Senador José Pimentel foi designado membro titular, em substituição à Senadora Ângela Portela, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática (Of. 28/2018-BLPRD).
31. Em 17.04.2018, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente, em substituição ao Senador Randolfe Rodrigues, pelo Bloco
Democracia e Cidadania, para compor o Colegiado (Memo 31/2018-GLBDPC).
32. Em 25.04.2018, a Senadora Ângela Portela foi designada membro titular, em substituição ao Senador José Pimentel, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor o Colegiado (Ofício 29/2018-BLPRD).
33. Em 25.04.2018, a Senador Jorge Viana foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Humberto Costa, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor o Colegiado (Ofício 30/2018-BLPRD).
34. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro suplente, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos
(Of. 28/2018-BLOMOD)
35. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro suplente, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-2005
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6.1) 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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

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) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO
Finalidade: Acompanhar a conclusão e as recomendações do relatório da Comissão Nacional da
Verdade.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
VAGO

1. VAGO

VAGO

2. VAGO

Maioria
VAGO

1. VAGO

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
VAGO

1. VAGO

Notas:
1. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-2005
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6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO ESTATUTO DO TRABALHO
Finalidade: Aprofundar o debate sobre a reforma trabalhista com vistas a criação do Estatuto do
Trabalho, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes
PRESIDENTE: Senador Telmário Mota (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)

(3)
(3)

Instalação: 09/08/2017

TITULARES

SUPLENTES
MDB

Senador Valdir Raupp

1. Senador Hélio José (PROS-DF)

(2)

(2)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(2)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Telmário Mota (PTB-RR)

1. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(2)

(2)

(1)
(2)

Notas:
1. Os Blocos Social Democrata, Democracia Progressista, Socialismo e Democracia e Moderador compartilham uma vaga no Colegiado.
2. Em 04.08.2017, foram designados os Senadores Valdir Raupp, Paulo Paim e Telmário Mota, como titulares, e Hélio José, Ângela Portela e João
Capiberibe, como suplentes, para compor o Colegiado (Of. nº 75/2017-CDH)
3. Em 09.08.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Telmário Mota e Paulo Paim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. 76/2017-CDH).
*. Em 03.08.2017, é criada a Subcomissão Temporária, nos termos do Requerimento nº 83, de 2017, da CDH (Of. nº 74, de 2017-CDH)
**. Em 09.08.2017, a Comissão reunida aprovou o RDH 87/2017, que alterou o nome da Comissão para Subcomissão Temporária do Estatuto do
Trabalho (Of. 76/2017-CDH).

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: cdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA INTERVENÇÃO FEDERAL
Finalidade: Proteção dos Direitos Humanos na vigência da intervenção federal no Estado do Rio de
Janeiro, estabelecida pelo Decreto Federal nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018.
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes

TITULARES

SUPLENTES
MDB
1. Senador Hélio José (PROS-DF)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador Romário (PODE-RJ)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)
2. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Telmário Mota (PTB-RR)
Notas:
*. Em 07.03.2018, foram indicados como membros titulares o Senador Romário, o Senador Paim e o Senador Telmário Mota, pelos Bloco Parlamentar
Democracia e Cidadania, Bloco Parlamentar da Resistência Democrática e Bloco Moderador, respectivamente, e membros suplentes o Senador Hélio
José, a Senadora Angela Portela e o Senador Lindbergh Farias, pelos PMDB, Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania e Bloco Parlamentar da
Resitência Democrática, respectivamente, para compor a Comissão (Of. 3/2018-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 Fernando Collor (PTC-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC)
TITULARES

(9)
(9)

Suplentes
MDB

Senador Edison Lobão

1. Senador Airton Sandoval

(7)

Senador João Alberto Souza
Senador Roberto Requião
Senador Romero Jucá

2. Senador Valdir Raupp

(7)

(7,13,25,26)

(7)

3. Senador Hélio José (PROS-DF)

(7,13)

4. Senadora Marta Suplicy

(7)

Senador Fernando Bezerra Coelho

(7)

(17,21,22)

(21)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Senadora Kátia Abreu (PDT-TO)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(5)

2. Senador José Pimentel (PT-CE)

(5,16,24)

3. Senador Paulo Paim (PT-RS)

(5)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(5)

4. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(5)

(5)

(5)

(5,16)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

(2)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
Senador José Agripino (DEM-RN)

1. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
2. Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(2)
(2,12,23)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(11)

4. Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(8)

(2)

(8)

(12)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Lasier Martins (PSD-RS)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

1. Senador José Medeiros (PODE-MT)

(6)

2. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(6)

(6)

(6)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)
Senador Rudson Leite (PV-RR)

(4)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)
2. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(4,18,27)

(20)

(4)

(1)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Fernando Collor (PTC-AL)
Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(3)
(3)

1. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
2. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(3,10,14,15,19)
(3)

Notas:
*. O PMDB e o Bloco Resistência Democrática compartilham 1 vaga na Comissão, com a qual o Colegiado totaliza 19 membros.
1. Em 09.03.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia para compor o colegiado (Of.
16/2017-BLSDEM).
2. Em 09.03.2017, os Senadores Antonio Anastasia, Paulo Bauer e Tasso Jereissati foram designados membros titulares; e o Senador Cássio Cunha
Lima, membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 32/2017-GLPSDB).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Fernando Collor e Pedro Chaves foram designados membros titulares; e os Senadores Cidinho Santos e Armando
Monteiro, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Cristovam Buarque e Fernando Bezerra Coelho foram designados membros titulares; e a Senadora Vanessa
Grazziotin, membro suplente, pelo Bloco Socialismo e Democracia para compor o colegiado (Of. 10/2017-BLSDEM).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Jorge Viana e Lindbergh Farias foram designados membros titulares; e os
Senadores Fátima Bezerra, José Pimentel, Paulo Paim e Acir Gurgacz, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática para
compor o colegiado (Of. 9/2017-GLBPRD).
6. Em 09.03.2017, os Senadores Lasier Martins e Ana Amélia foram designados membros titulares; e os Senadores José Medeiros e Gladson Cameli,
membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Parlamentar Democracia Progressista para compor o colegiado (Of. 29/2017-BLDPRO).
7. Em 09.03.2017, os Senadores Edison Lobão, João Alberto Souza, Renan Calheiros e Romero Jucá foram designados membros titulares; e os
Senadores Roberto Requião, Valdir Raupp e Hélio José, membros suplentes, pelo PMDB para compor o colegiado (Of. 38/2017-GLPMDB).
8. Em 13.03.2017, o Senador José Agripino foi designado membro titular; e o Senador Ronaldo Caiado, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 07/2017-GLDEM).
9. Em 14.03.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Fernando Collor e Jorge Viana, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Memo. nº 1/2017-CRE).
10. Em 14.03.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro suplente, em substituição ao senador Cidinho Santos, pelo Bloco
Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 29/2017-BLOMOD).
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11. Em 21.03.2017, o Senador Flexa Ribeiro foi designado membro suplente pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 106/2017GLPSDB).
12. Em 21.03.2017, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular para compor o colegiado, em substituição ao senador Tasso Jereissati,
que passa a atuar como suplente, pelo Bloco Social Democrata (Of. nº 99/2017-GLPSDB).
13. Em 24.03.2017, o Senador Roberto Requião foi designado membro titular para compor o colegiado, em substituição ao senador Renan Calheiros,
que passa a atuar como suplente, pelo PMDB (Of. nº 75/2017-GLPMDB).
14. Em 10.04.2017, o Senador Thieres Pinto foi designado membro suplente para compor o colegiado, em substituição ao Senador Wellington
Fagundes, pelo Bloco Moderador (Of. nº 43/2017-BLOMOD).
15. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
16. Em 07.06.2017, o Senador Acir Gurgacz passou a ocupar a vaga de titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em permuta com o
Senador Humberto Costa, que passou a ocupar a vaga de suplente na Comissão (of. 74/2017-GLBPRD).
17. Em 13.09.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 180/2017GLPMDB).
18. Em 13.09.2017, vago em virtude de o Senador Fernando Bezerra Coelho ter sido designado membro suplente, pelo PMDB, para compor o
colegiado (Of. nº 180/2017-GLPMDB).
19. Em 19.09.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro suplente, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº
93/2017-BLOMOD).
20. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
21. Em 11.10.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro titular, pelo PMDB, para compor o colegiado, deixando de compor a
composição como suplente (Of. nº 199/2017-GLPMDB).
22. Em 31.10.2017, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 208/2017-GLPMDB).
23. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.
24. Em 24.04.2018, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Of. 33/2018-BLPRD).
25. Em 24.04.2018, o Senador Renan Calheiros deixou de compor a Comissão, pelo Bloco da Maioria (Of. 52/2018-GLPMDB).
26. Em 28.05.2018, o Senador Airton Sandoval foi designado membro suplente pelo MDB (Of 67/2018-GLPMDB).
27. Em 12.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o colegiado
(Memo. nº 42/2018-GLBPDC).
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7.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA
Finalidade: Proceder aos preparativos do 8º Fórum Mundial da Água, que será realizado entre os dias
18 e 23 de março de 2018, em Brasília.
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)
TITULARES
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

SUPLENTES
1.

(1)

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Senadora Ana Amélia (PP-RS)

2.

(1)

3.

(1)

Senador Telmário Mota (PTB-RR)

4.

(1,3)

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

5.

(1)

6.

(1)

7.

(1)

Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

(1)

10.
11.

(1)

Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador Roberto Muniz (PP-BA)
Senadora Regina Sousa (PT-PI)
Senador Reguffe (S/Partido-DF)

8.
9.

(1)

(1)

Senador Lasier Martins (PSD-RS)

(2)

12.

(1)

13.

(1)

14.

(1)

15.

(1)

16.

(1)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

17.

(1)

Notas:
1. Em 26.02.2018, os Senadores Acir Gurgacz, Antônio Anastasia, Ana Anélia, Armando Monteiro, Cristovam Buarque, Davi Alcolumbre, Fátima
Bezerra, Fernando Bezerra Coelho, Flexa Ribeiro, Hélio José, Jorge Viana, Lasier Martins, Otto Alencar, Roberto Muniz, Regina Souza, Reguffe e
Vanessa Grazziotin foram designados membros da subcomissão (Of. 10/2018-CRE).
2. Foram eleitos os Senadores Jorge Viana e Cristovam Buarque para ocupar os cargos de Presidente e Vice-Presidente da subcomissão
respectivamente (publicação no Diário do Senado do dia 23.02.2018, página 17).
3. Em 14.03.2018, o Senador Telmário Mota foi designado membro da subcomissão, em substituição ao Senador Armando Monteiro, para compor o
colegiado (Of. 21/2018-CRE).
*. Em 08.02.2018, os Senadores Acir Gurgacz, Antonio Anastasia, Cristovam Buarque, Davi Alcolumbre, Fátima Bezerra, Fernando Bezerra Coelho,
Jorge Viana, Otto Alencar e Vanessa Grazziotin foram designados membros do colegiado (Of. 10/2018-CRE).
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Braga (MDB-AM)
VICE-PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
TITULARES

Suplentes
MDB

VAGO

1. Senador Hélio José (PROS-DF)

(7,30,35,37)

Senador Eduardo Braga

2. Senador Romero Jucá

(7)

Senador Fernando Bezerra Coelho
Senador José Amauri (PODE-PI)
Senador Valdir Raupp

(7)

(7,9,10,23,29)

3. Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)

(7,15)

4. Senador Jader Barbalho

(7,39)

5. Senador Garibaldi Alves Filho

(7,27)

(7)

(7)
(10,27,37)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Ângela Portela (PDT-RR)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(3)

Senador José Pimentel (PT-CE)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(3)
(3)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(3)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(3)

(3)

4. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(3)

5. Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(3)

(3)

3. Senador Humberto Costa (PT-PE)
(3)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(2)

1. Senador José Agripino (DEM-RN)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(2,8,11,19,20,24,25)

2. Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(18)

3.

(2)

Senador Wilder Morais (DEM-GO)

(6)

4.

(6,28)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Otto Alencar (PSD-BA)

1. Senador Lasier Martins (PSD-RS)

(4)

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
Senador Roberto Muniz (PP-BA)

(4)

2. Senador Reditario Cassol (PP-RO)

(4,28,36)

3. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(4)

(4,34)
(4)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)
Senador Rudson Leite (PV-RR)
VAGO

(1)

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

(17)

(1,21)

2.

(1,16,32)

3.

(14,18)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Vicentinho Alves (PR-TO)
Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(5)

(5)
(5,26,31,38,40)

1. Senadora Kátia Abreu (PDT-TO)
2. VAGO

(5,22)

(5,12,13,33)

3. Senador Magno Malta (PR-ES)

(5)

Notas:
1. Em 09.03.2017, os Senadores Vanessa Grazziotin e Fernando Bezerra Coelho foram designados membros titulares; e o Senador Antonio Carlos
Valadares, membro suplente, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo. 9/2017-BLSDEM).
2. Em 09.03.2017, os Senadores Ataídes Oliveira, Cássio Cunha Lima e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. 33/2017-GLPSDB).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Ângela Portela, Jorge Viana, José Pimentel, Paulo Rocha e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; e
os Senadores Fátima Bezerra, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Lindbergh Farias e Regina Sousa, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of. 6/2017-GLBPRD).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Otto Alencar, Wilder Morais e Roberto Muniz foram designados membros titulares; e os Senadores Lasier Martins,
Ivo Cassol e Gladson Cameli, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor o colegiado (Memo. 30/2017BLDPRO).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Wellington Fagundes, Vicentinho Alves e Pedro Chaves foram designados membros titulares; e os Senadores
Armando Monteiro, Thieres Pinto e Magno Malta, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
6. Em 13.03.2017, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular; e o Senador José Agripino, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº07/2017-GLDEM).
7. Em 14.03.2017, os Senadores Renan Calheiros, Eduardo Braga, Romero Jucá, Elmano Férrer e Raimundo Lira foram designados membros titulares;
e os Senadores Hélio José, Garibaldi Alves Filho, Rose de Freitas e Jader Barbalho, membros suplentes, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº
33/2017-GLPMDB).
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8. Em 21.03.2017, o Senador Cássio Cunha Lima deixou de compor, pelo Bloco Social Democrata, a CI (Ofício 105/2017-GLPSDB).
9. Em 22.03.2017, o Senador Garibaldi Alves Filho deixou de compor, como membro suplente pelo PMDB, o colegiado (Ofício 72/2017-GLPMDB).
10. Em 28.03.2017, os Senadores Kátia Abreu e Valdir Raupp foram designados membros suplentes, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº
81/2017-GLPMDB).
11. Em 29.03.2017, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 110/2017GLPSDB).
12. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
13. Em 19.04.2017, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Thieres Pinto, pelo Bloco Moderador, para
compor o colegiado (Of. nº 49/2017-BLOMOD).
14. Em 12.09.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor o
colegiado (Of. nº 78/2017-BLSDEM).
15. Em 13.09.2017, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro titular, em substituição ao Senador Romero Jucá, pelo PMDB, para
compor o colegiado (Of. nº 180/2017-GLPMDB).
16. Em 13.09.2017, vago em virtude de o Senador Fernando Bezerra Coelho ter sido designado membro titular, pelo PMDB, para compor o colegiado
(Of. nº 180/2017-GLPMDB).
17. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
18. Em 09.10.2017, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado, deixando de
ocupar a vaga de titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Of. nº 215/2017-GLPSDB).
19. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.
20. Em 21.11.2017, o Senador Sérgio de Castro foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado em vaga
anteriormente ocupada pelo Senador Ricardo Ferraço (Of. nº 237/2017-GLPSDB).
21. O Senador Antonio Carlos Valadares licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do RISF a partir do dia 22 de novembro de
2017, conforme Requerimentos nºs 1.000 e 1.001, de 2017, deferido em 22.11.2017.
22. Em 07.12.2017, a Senadora Kátia Abreu foi designada membro suplente, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado, em substituição ao
Senador Armando Monteiro (Of. nº 120/2017-BLOMOD).
23. Em 07.12,2017, a segunda suplência do PMDB fica vaga, em virtude da designação da Senadora Kátia Abreu como suplente, pelo Bloco
Moderador, para compor o colegiado, conforme nota nº 22.
24. Em 12.03.2018, vago em virtude do retorno do Senador Ricardo Ferraço, titular do mandato.
25. Em 13.03.2018, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 18/2018GLPSDB).
26. Em 10.04.2018, o Senador Pedro Chaves deixou de compor o colegiado pelo Bloco Moderador (Of. nº 25/2018-BLOMOD).
27. Em 17.4.2018, o Senador Valdir Raupp deixou de ocupar a vaga de suplente para ocupar a vaga de titular na comissão, pelo PMDB, em
substituição ao Senador Raimundo Lira (Of. 46/2018-GLPMDB).
28. Em 17.04.2018, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular, em substituição ao Senador Ronaldo Caiado, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2018-GLDEM).
29. Em 18.04.2018, o Senador Romero Jucá foi designado membro suplente, pelo Bloco da Maioria, para compor o colegiado (Of. nº 50/2018GLPMDB).
30. Em 24.04.2018, o Senador Renan Calheiros deixou de compor a Comissão, pelo Bloco da Maioria (Of. 52/2018-GLPMDB).
31. Em 08.05.2018, o Senador Armando Monteiro foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº32/2018BLOMOD).
32. Em 12.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o colegiado
(Memo. nº 43/2018-GLBPDC).
33. Vago, em função da assunção do suplente do Senador Telmário Mota, na Comissão, em 12.06.2018 (Memo n. 43/2018-GLBPDC).
34. Em 19.06.2018, o Senador Reditario Cassol foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Ivo Cassol, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. 35/2018-BLDPRO).
35. Em 21.06.2018, o Senador Garibaldi Alves Filho foi designado membro titular, pelo Bloco da Maioria, para compor o colegiado (Of. nº 78/2018GLPMDB).
36. Em 21.06.2018, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Of. 37/2018-BLDPRO).
37. Em 03.07.2018, o Senador Garibaldi Alves Filho deixou de compor a comissão como titular passando a ocupar vaga de membro suplente, pelo
Bloco da Maioria (Of. nº 80/2018-GLPMDB).
38. Em 03.07.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Armando Monteiro,
para compor o colegiado (Of. nº46/2018-BLOMOD).
39. Em 07.08.2018, o Senador José Amauri foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador Elmano
Ferrer (Of. nº 84/2018-GLPMDB).
40. Em 05.09.2018, o Senador Pedro Chaves foi designado membro titular, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador, para
compor o colegiado (Of. nº 56/2018-BLOMOD).
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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.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

TITULARES

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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
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)

Maioria
Senador Hélio José (PROS-DF)

1. Senador Valdir Raupp (MDB-RO)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Wilder Morais (DEM-GO)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

Notas:
*. Em 12.07.2017, foi lido em Plenário o Requerimento nº12, de 2017, da CI, que altera de 3 para 5 o número de membros da subcomissão (Of.
99/2017-PRESCI).
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Fátima Bezerra (PT-RN) (9)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
TITULARES

(13)

Suplentes
MDB

Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador José Amauri (PODE-PI)
Senador Waldemir Moka

1. Senador Romero Jucá

(8,14)

(8,10)

Senador João Alberto Souza

(8)

2. Senadora Simone Tebet

(8,31)

(8)

(8,14)

3. Senador Valdir Raupp

(8)

4. Senador Dário Berger

(8)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Humberto Costa (PT-PE)

(4,12)

1. Senador Paulo Paim (PT-RS)

Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(4)

2. Senador Jorge Viana (PT-AC)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(4)

3. Senador José Pimentel (PT-CE)

(4)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(4,12,24)

(4)

4. Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(4)

(4)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
VAGO

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(5)

(5)

2. Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)

(5,11)

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(7,15)

3. Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(7,15,21)

(11)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI)

1. Senador José Medeiros (PODE-MT)

(3)

2. Senador Roberto Muniz (PP-BA)

(3)

(3)

(17,27)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
Senador Rudson Leite (PV-RR)

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

(1)

(20)

(19,22,23,26,30)

2.

(2,18,28)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
VAGO

(6)

(6,16,25,29)

1. Senador Armando Monteiro (PTB-PE)
2. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(6)

(6)

Notas:
1. Em 09.03.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo.
26/2017-BLSDEM).
2. Em 09.03.2017, o Senador Antônio Carlos Valadares foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado
(Memo. 17/2017-BLSDEM).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Sérgio Petecão e Ciro Nogueira foram designados membros titulares; e o Senador José Medeiros, membro suplente,
pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista para compor o colegiado (Of. 25/2017-BLDPRO).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Ângela Portela, Fátima Bezerra, Paulo Rocha e Regina Sousa foram designados membros titulares; e os Senadores
Humberto Costa, Jorge Viana, José Pimentel e Acir Gurgacz, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática para compor o
colegiado (Of. 12/2017-GLBPRD).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Ataídes Oliveira e Tasso Jereissati foram designados membros titulares; e o Senador Flexa Ribeiro, membro suplente,
pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 34/2017-GLPSDB).
6. Em 09.03.2017, os Senadores Wellington Fagundes e Thieres Pinto foram designados membros titulares; e os Senadores Armando Monteiro e
Eduardo Lopes, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
7. Em 13.03.2017, a Senadora Maria do Carmo Alves foi designada membro titular; e o Senador Davi Alcolumbre, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2017-GLDEM).
8. Em 14.03.2017, os Senadores Simone Tebet, Elmano Férrer, Jader Barbalho e João Alberto Souza foram designados membros titulares; e os
Senadores Romero Jucá, Hélio José, Valdir Raupp e Dário Berger, membros suplentes, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 35/2017GLPMDB).
9. Em 15.03.2017, a Comissão reunida elegeu a Senadora Fátima Bezerra Presidente deste colegiado (Memo. nº 6/2017-CDR).
10. Em 15.03.2017, o Senador Waldemir Moka foi designado membro titular, em substituição ao Senador Jader Barbalho, pelo PMDB (Of. 56/2017GLPMDB).
11. Em 21.03.2017, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, deixando de ocupar a comissão como
membro titular (Ofício 100/2017-GLPSDB).
12. Em 22.03.2017, o Senador Humberto Costa foi designado membro titular; e Senadora Ângela Portela, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of. nº 48/2017-GLBPRD).
13. Em 29.03.2017, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lídice da Mata Vice-Presidente deste colegiado (Memo. nº 8/2017-CDR).
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14. Em 29.03.2017, o Senador Hélio José passa a atuar como membro titular, em substituição à Senadora Simone Tebet, designada como suplente,
pelo PMDB (Of. 71/2017-GLPMDB).
15. Em 29.03.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular, deixando de atuar como suplente, em substituição à Senadora Maria
do Carmo Alves, pelo Bloco Social Democrata (Of. 12/2017-GLDEM).
16. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
17. Em 08.08.2017, o Senador Wilder Morais foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista (Memo. 55/2017BLDPRO).
18. Em 12.09.2017, o Senador Antonio Carlos Valadares deixa de compor a Comissão, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. nº
81/2017-BLSDEM).
19. Em 19.09.2017, o Senador Antonio Carlos Valadares foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. nº
86/2017-BLSDEM).
20. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
21. Em 07.11.2017, o Senador Antonio Anastasia foi designado membro suplente, pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Ofício
228/2017-GLPSDB).
22. O Senador Antonio Carlos Valadares licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do RISF a partir do dia 22 de novembro de
2017, conforme Requerimentos nºs 1.000 e 1.001, de 2017, deferido em 22.11.2017.
23. Em 05.12.2017, o Senador Elber Batalha foi designado membro suplente, para compor o colegiado, pelo Bloco Democracia e Cidadania, em
substituição ao Senador Antônio Carlos Valadares, que está de licença (Memo. nº 14/2017-GLBPDC).
24. Em 13.12.2017, o Senador Paulo Paim foi designado membro suplente, para compor o colegiado, pelo Bloco Resistência Democrática, em
substituição à Senadora Ângela Portela (Of. nº 122/2017-BLPRD).
25. Em 07.03.2018, o Senador Telmário Mota foi designado membro titular, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 15/2018BLOMOD).
26. Em 23.03.2018, o Senador Elber Batalha deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular (Of. nº 1/2018-GSACAR).
27. Em 08.05.2018, o Senador Roberto Muniz foi designado membro suplente, para compor o colegiado, pelo Bloco Parlamentar Democracia
Progressista, em substituição ao Senador Wilder Morais (Of. nº 6/2018-BLDPRO).
28. Em 12.06.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o colegiado
(Memo. nº 43a/2018-GLBPDC).
29. Vago, em função da assunção do suplente do Senador Telmário Mota, na Comissão, em 12.06.2018 (Memo n. 43a/2018-GLBPDC).
30. Em 19.06.2018, o Senador Antônio Carlos Valadares foi designado membro suplente pelo Bloco Democracia e Cidadania, para compor o
colegiado (Memo. 48/2018-GLBPDC).
31. Em 07.08.2018, o Senador José Amauri foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador Elmano
Ferrer (Of. nº 84/2018-GLPMDB).

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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

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: Senador Ivo Cassol (PP-RO) (8)
VICE-PRESIDENTE: Senador Valdir Raupp (MDB-RO)
TITULARES

(8)

Suplentes
MDB

Senador Waldemir Moka

1. Senadora Rose de Freitas (PODE-ES)

(6)

Senador José Amauri (PODE-PI)

2. Senador Romero Jucá

(6,14)

Senador Valdir Raupp

(6)

3.

Senador Dário Berger

(6)

4.

(6)

(6)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
Senador Paulo Rocha (PT-PA)

1. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(1)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(1)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

3. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(1)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1)

4. Senador Paulo Paim (PT-RS)

(1)

(1)
(1)

(1)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(4)

Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

(4)

2. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(4)

(7)

3.

(7)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Lasier Martins (PSD-RS)
Senador Ivo Cassol (PP-RO)

1. Senador José Medeiros (PODE-MT)

(3)

2. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(3)

(3)

(3)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senadora Lúcia Vânia (PSB-GO)

(12)

1.

(2)

2.

(2,9)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(5)

(5,13,15)

1. Senador Telmário Mota (PTB-RR)

(5,10,11)

2. Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(5)

Notas:
1. Em 09.03.2017, os Senadores Fátima Bezerra, Paulo Rocha, Regina Sousa e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; e os Senadores
Ângela Portela, Gleisi Hoffmann, Humberto Costa e Paulo Paim, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para
compor a CRA (Of. nº011/2017-GLBPRD).
2. Em 09.03.2017, os Senadores Lúcia Vânia e Roberto Rocha foram designados membros titulares pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor
a CRA (Memo. nº018/2017-BLSDEM).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Lasier Martins e Ivo Cassol foram designados membros titulares; e os Senadores José Medeiros e Ana Amélia,
membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor a CRA (Memo. nº028/2017-BLDPRO).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Dalírio Beber e Eduardo Amorim foram designados membros titulares; e o Senador Flexa Ribeiro, membro suplente,
pelo Bloco Social Democrata, para compor o colegiado (Of. 30/2017-GLPSDB).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Wellington Fagundes e Cidinho Santos foram designados membros titulares; e os Senadores Thieres Pinto e Pedro
Chaves, membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
6. Em 10.03.2017, os senadores Waldemir Moka, Elmano Férrer, Valdir Raupp e Dário Berger foram designados membros titulares; e os senadores
Rose de Freitas e Romero Jucá, membros suplentes, pelo PMDB, para compor a CRA (Of. nº 37/2017-GLPMDB).
7. Em 13.03.2017, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular; e o Senador Davi Alcolumbre, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2017-GLDEM).
8. Em 15.03.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Ivo Cassol e Valdir Raupp, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado
(Of. nº 2/2017-SACRA).
9. Em 06.04.2017, o Senador Roberto Rocha deixou de compor a comissão, pelo Bloco Socialismo e Democracia (Memo. 42/2017-BLSDEM).
10. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
11. Em 19.04.2017, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Thieres Pinto, pelo Bloco Moderador, para
compor o colegiado (Of. nº 51/2017-BLOMOD).
12. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
13. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro titular, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos (Of.
28/2018-BLOMOD)
14. Em 07.08.2018, o Senador José Amauri foi designado membro titular pelo MDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador Elmano
Ferrer (Of. nº 84/2018-GLPMDB).
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15. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: Terças-Feiras 11:00 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 Otto Alencar (PSD-BA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (MDB-MS)
TITULARES

Suplentes
MDB

Senador Waldemir Moka
VAGO

1. Senador Airton Sandoval

(8)

(10)

2. Senador Hélio José (PROS-DF)

(8,12)

Senador Valdir Raupp

(22)

3. Senador Dário Berger

(8)

Senador João Alberto Souza

(11)

(16)

4.

(8)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador Paulo Rocha (PT-PA)
Senadora Regina Sousa (PT-PI)
Senador Jorge Viana (PT-AC)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(1,15)

2. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(1,14,23)

3. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(1)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

4. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(1)

(1)
(1)
(1,15)
(1,23)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

1. Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

(4)

Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
Senador José Agripino (DEM-RN)

(4,20)

(7)

2.
3.

(7)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Omar Aziz (PSD-AM)

1. Senador Gladson Cameli (PP-AC)

(2)

Senador Otto Alencar (PSD-BA)

2. Senador Reditario Cassol (PP-RO)

(2)

(2)
(2,24)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(9)

1. Senador Rudson Leite (PV-RR)

(17)

(3,18,25)

2. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(6)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
VAGO

(5,13,19,21)

Senador Magno Malta (PR-ES)

(5)

1. Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(5)

2. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(5)

Notas:
1. Em 09.03.2017, os Senadores Ângela Portela, Fátima Bezerra, Jorge Viana e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; e os Senadores
Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, Paulo Rocha e Regina Sousa, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para
compor a CCT (Of. nº013/2017-GLBPRD).
2. Em 09.03.2017, os Senadores Omar Aziz e Otto Alencar foram designados membros titulares; e os Senadores Gladson Cameli e Ivo Cassol,
membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Democracia Progressista, para compor a CCT (Memo. nº023/2017-BLDPRO).
3. Em 09.03.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia para compor o Colegiado(Memo.
nº006/2017-BLSDEM).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Flexa Ribeiro e Ricardo Ferraço foram designados membros titulares, pelo Bloco Social Democrata, para compor o
colegiado (Of. 31/2017-GLPSDB).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Thieres Pinto e Magno Malta foram designados membros titulares; e os Senadores Pedro Chaves e Eduardo Lopes,
membros suplentes, pelo Bloco Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 5/2017-BLOMOD).
6. Em 09.03.2017, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia para compor o Colegiado
(Memo. nº 24/2017-BLSDEM).
7. Em 13.03.2017, o Senador José Agripino foi designado membro titular; e o Senador Davi Alcolumbre, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2017-GLDEM).
8. Em 14.03.2017, os Senadores Waldemir Moka, Eduardo Braga, Valdir Raupp e João Alberto Souza foram designados membros titulares pelo PMDB,
para compor o colegiado (Of. nº 34/2017-GLPMDB).
9. Em 14.03.2017, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Of. nº
31/2017-BLSDEM).
10. Em 15.03.2017, o Senador Airton Sandoval foi designado membro suplente pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 58/2017-GLPMDB).
11. Em 22.03.2017, o Senador Hélio José foi designado membro suplente pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 70/2017-GLPMDB).
12. Em 31.03.2017, o Senador Eduardo Braga deixa de compor o colegiado, como membro titular, pelo PMDB (Of. nº 85/2017-GLPMDB).
13. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixou de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
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14. Em 02.05.2017, a Senadora Fátima Bezerra deixou de compor, como membro titular, o colegiado, pelo Bloco Parlamentar da Resistência
Democrática (Of. 62/2017-GLBPRD).
15. Em 08.05.2017, o Senador Paulo Rocha passou a compor, como membro titular, o colegiado, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática,
em substituição à Senadora Ângela Portela, que passou a ocupar o colegiado como membro suplente (Of. 64/2017-GLBPRD).
16. Em 11.07.2017, o Senador Dário Berger foi designado membro suplente pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 141/2017-GLPMDB).
17. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
18. Em 10.10.2017, a Senadora Lídice da Mata deixa de compor a Comissão, como suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (Memo.
2/2017-GLBPDC).
19. Em 24.10.2017, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular pelo Bloco Moderador, para compor o Colegiado (Of. 104/2017BLOMOD).
20. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.
21. Em 28.11.2017, o Senador Cidinho Santos deixou de compor, como membro titular, o colegiado, pelo Bloco Moderador (Of. 118/2017-BLOMOD).
22. Em 07.02.2018, o Bloco da Maioria (PMDB) cedeu uma vaga de titular ao PRTB (Of. 16/2017-GLPMDB).
23. Em 24.04.2018, o Senador Humberto Costa foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, em substituição
à Senadora Regina Sousa, que passou a compor o colegiado como membro titular (Of. 32/2018-BLPRD).
24. Em 19.06.2018, o Senador Reditario Cassol foi designado membro suplente, em substituição ao Senador Ivo Cassol, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. 35/2018-BLDPRO).
25. Em 04.07.2018, o Senador Rudson Leite foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania, para compor o
colegiado (Memo. 50/2018-GLBPDC).

Secretário(a): Mariana de Abreu Cobra Lima
Reuniões: Terças-Feiras 14h:30 min Telefone(s): 61 33031120
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 Hélio José (PROS-DF) (8)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Fagundes (PR-MT)
RELATOR: VAGO
TITULARES

(8)

Suplentes
MDB

Senador Valdir Raupp

1. VAGO

(3)

Senador Hélio José (PROS-DF)
Senador João Alberto Souza

(3)

2.

(3,6,9)

3.

(6,14)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(1)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(1)

2. Senador Humberto Costa (PT-PE)

Senador Paulo Paim (PT-RS)

3. Senador Paulo Rocha (PT-PA)

(1)

(1)
(1)

(1)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
VAGO

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(4)

2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(7,12)

(4)

(7)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Roberto Muniz (PP-BA)

1. Senador Otto Alencar (PSD-BA)

(11)

(11)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(13)

1.

(2)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

1. VAGO

(5)

(5,10)

Notas:
1. Em 09.03.2017, os Senadores Fátima Bezerra, Lindbergh Farias e Paulo Paim foram designados membros titulares; e os Senadores Gleisi Hoffmann,
Humberto Costa e Paulo Rocha, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Of. 15/2017GLBPRD).
2. Em 09.03.2017, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro titular, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado
(Memo. 13/2017-BLSDEM).
3. Em 10.03.2017, os senadores Valdir Raupp, Hélio José e Kátia Abreu foram designados membros titulares, pelo PMDB, para compor a CDH (Of. nº
43/2017-GLPMDB).
4. Em 13.03.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular; e a Senadora Maria do Carmo Alves, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2017-GLDEM).
5. Em 14.03.2017, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro titular; e o Senador Thieres Pinto, membro suplente, pelo Bloco
Moderador, para compor o colegiado (Of. nº 28/2017-BLOMOD).
6. Em 28.03.2017, a Senadora Kátia Abreu deixou de compor o colegiado como titular, passando a atuar como suplente, pelo PMDB (Of. nº 82/2017GLPMDB).
7. Em 04.04.2017, o Senador Dalírio Beber foi designado membro titular; e o Senador Flexa Ribeiro, membro suplente, pelo Bloco Social Democrata,
para compor o colegiado (Of. nº 111/2017-GLPSDB).
8. Em 05.04.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Hélio José e Wellington Fagundes, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Memo. nº 1/2017-CSF).
9. Em 05.04.2017, o senador João Alberto Souza foi designado membro titular, pelo PMDB, para compor o colegiado (Of. nº 93/2017-GLPMDB).
10. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
11. Em 29.06.2017, o Senador Roberto Muniz foi designado membro titular e o Senador Otto Alencar, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, para compor o colegiado (Of. nº 36/2017-BLDPRO).
12. Em 28.08.2017, o Senador Dalirio Beber deixou de compor, como titular, a comissão, pelo Bloco Social Democrata (Of. 197/2017-GLPSDB).
13. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
14. Em 23.02.2018, a Senadora Kátia Abreu deixou de compor, como suplente, a comissão, pelo PMDB (Of. 20/2018-GLPMDB).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Telefone(s): 61 33034440
E-mail: csf@senado.leg.br
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13) COMISSÃO DE TRANSPARÊNCIA, GOVERNANÇA,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E DEFESA DO CONSUMIDOR - CTFC
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) (12)
VICE-PRESIDENTE: Senador Airton Sandoval (MDB-SP) (12)
TITULARES

Suplentes
MDB

VAGO

1. Senadora Simone Tebet

(10,21)

Senador Airton Sandoval

(18)

2. Senador Garibaldi Alves Filho

(10)

(18)

Senador Dário Berger

(10)

3. Senador José Amauri (PODE-PI)

Senador Romero Jucá

(10)

4.

(18,24)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(4)

Senadora Regina Sousa (PT-PI)

(4)

2. Senador Humberto Costa (PT-PE)

(4)

3. Senador Jorge Viana (PT-AC)

(4)

Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(4)

(4)

4. Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

(4)

(11)

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Senador Dalirio Beber (PSDB-SC)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(5)

2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(5)

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

3. Senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

(6)

(6)

(7)
(7,20)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
Senador Gladson Cameli (PP-AC)

1. Senadora Ana Amélia (PP-RS)

(9)

(17)

2. Senador Wilder Morais (DEM-GO)

(9)

(17)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

(1)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(2,13)

2. Senador Cristovam Buarque (PPS-DF)

(19)

(3)

(3)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Cidinho Santos (PR-MT)

(8,15,16,22,25)

Senador Armando Monteiro (PTB-PE)

(8,14)

1. Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ)

(16)

2. Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

(23)

Notas:
*. Em 30.03.2017, foi publicada a Resolução nº 3, de 2017, que alterou o nome da "Comissão de Transparência e Governança Pública" (CTG) para
"Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor" (CTFC).
1. Em 09.03.2017, o Senador João Capiberibe foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo.
11/2017-BLSDEM).
5. Em 09.03.2017, os Senadores Ataídes Oliveira e Dalírio Beber foram designados membros titulares, pelo Bloco Social Democrata, para compor o
colegiado (Of. 41/2017-GLPSDB).
4. Em 09.03.2017, os Senadores Fátima Bezerra, Paulo Paim, Regina Sousa e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; e os Senadores Gleisi
Hoffmann, Humberto Costa e Jorge Viana, membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o colegiado (Memo.
14/2017-GLBPRD).
3. Em 09.03.2017, os Senadores Randolfe Rodrigues e Cristovam Buarque foram designados membros suplentes pelo Bloco Socialismo e Democracia,
para compor o colegiado (Memo. 28/2017-BLSDEM).
2. Em 09.03.2017, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado (Memo.
27/2017-BLSDEM).
6. Em 13.03.2017, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular; e a Senadora Maria do Carmo Alves, membro suplente, pelo Bloco Social
Democrata, para compor o colegiado (Of. nº 7/2017-GLDEM).
7. Em 21.03.2017, os Senadores Flexa Ribeiro e Ricardo Ferraço foram designados membros suplentes, pelo Bloco Social Democrata, para compor o
colegiado (Of. nº 101/2017-GLPSDB).
8. Em 23.03.2017, os Senadores Thieres Pinto e Fernando Collor foram designados membros titulares, pelo Bloco Moderador, para compor o
colegiado (Of. nº 35/2017-BLOMOD).
9. Em 23.03.2017, os Senadores Sérgio Petecão e Gladson Cameli foram designados membros titulares, pelo Bloco Parlamentar Democracia
Progressista, para compor o colegiado (Memo. nº 1/2017-BLDPRO).
10. Em 31.03.2017, os Senadores Renan Calheiros, Airton Sandoval, Dário Berger e Romero Jucá foram designados membros titulares, pelo PMDB,
para compor o colegiado (Of. 40/2017-GLPMDB).
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11. Em 04.04.2017, o Senador Lindbergh Farias foi designado membro suplente, pelo Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, para compor o
colegiado (Memo. 54/2017-GLBPRD).
12. Em 05.04.2017, a Comissão reunida elegeu os Senadores Ataídes Oliveira e Airton Sandoval, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Memo. nº 1/2017-CTFC).
13. Em 06.04.2017, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor o colegiado, em
substituição à Senadora Lídice da Mata (Memo. 41/2017-BLSDEM).
14. Em 10.04.2017, o Senador Armando Monteiro foi designado membro titular para compor o colegiado, em substituição ao Senador Fernando
Collor, pelo Bloco Moderador (Of. nº 41/2017-BLOMOD).
15. Em 17.04.2017, o Senador Thieres Pinto deixa de compor a Comissão, em virtude de reassunção de mandato do titular.
16. Em 26.04.2017, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular; e o Senador Eduardo Lopes, membro suplente, para compor o colegiado,
pelo Bloco Moderador (Of. nº 57/2017-BLOMOD).
17. Em 14.06.2017, os Senadores Ana Amélia e Wilder Morais foram designados membros suplentes, para compor o colegiado, pelo Bloco
Parlamentar Democracia Progressista (Memo. nº 29/2017-BLDPRO).
18. Em 08.08.2017, os Senadores Simone Tebet, Garibaldi Alves Filho, Elmano Férrer foram designados membros suplentes pelo Bloco da Maioria
(PMDB) no colegiado (Of. 163/2017-GLPMDB).
19. Em 27.09.2017, foi criado o Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania.
20. Em 07.11.2017, o Senador Ricardo Ferraço licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, conforme os Requerimentos
nºs 959 e 960/2017.
21. Em 24.04.2018, o Senador Renan Calheiros deixou de compor a Comissão, pelo Bloco da Maioria (Of. 52/2018-GLPMDB).
22. Em 03.05.2018, o Senador Rodrigues Palma foi designado membro titular, pelo Bloco Moderador, em substituição ao Senador Cidinho Santos (Of.
28/2018-BLOMOD)
23. Em 22.05.2018, o Senador Pedro Chaves foi designado membro suplente pelo Bloco Moderador (Of. 35/2018-BLOMOD).
24. Em 07.08.2018, o Senador José Amauri foi designado membro suplente pelo MDB, para compor o colegiado, em substituição ao senador Elmano
Ferrer (Of. nº 84/2018-GLPMDB).
25. Em 05.09.2018, o Senador Cidinho Santos foi designado membro titular, em substituição ao senador Rodrigues Palma, pelo Bloco Moderador,
para compor o colegiado (Of. nº 57/2018-BLOMOD).

Secretário(a): Oscar Perné do Carmo Júnior
Reuniões: Quartas-feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 33033519
E-mail: ctfc@senado.leg.br
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CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)
SENADORES

CARGO

Senador Roberto Rocha (PSDB-MA)

CORREGEDOR
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 03/02/2017

Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 27 de junho de 2017.

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 (MDB-MA) (8)
VICE-PRESIDENTE: Senador Pedro Chaves (PRB-MS) (8)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:
5ª Eleição Geral:
6ª Eleição Geral:

19/04/1995
30/06/1999
27/06/2001
13/03/2003
23/11/2005
06/03/2007

TITULARES

7ª Eleição Geral:
8ª Eleição Geral:
9ª Eleição Geral:
10ª Eleição Geral:
11ª Eleição Geral:

14/07/2009
26/04/2011
06/03/2013
02/06/2015
30/05/2017

SUPLENTES
MDB

Senador
Senador
Senador
Senador

Airton Sandoval (SP)
João Alberto Souza (MA)
Romero Jucá (RR)
Hélio José (PROS-DF) (16)

1. Senador Jader Barbalho (PA)
2. Senador Eduardo Braga (AM)
3. VAGO (15)
(1)
4.

Bloco Social Democrata ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Senador Eduardo Amorim (PSDB-SE)

1. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
2. Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
3. Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)

(14)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista ( PP, PSD )
Senador Gladson Cameli (PP-AC)
Senador Lasier Martins (PSD-RS)

1. Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) (4,5,13)
2. Senador Otto Alencar (PSD-BA) (4,5)

(2,3,9,12)
(2,3)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática ( PT, PDT )
Senador José Pimentel (PT-CE)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

1. Senadora Regina Sousa (PT-PI)
2. Senadora Ângela Portela (PDT-RR)

(6)

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania ( PODE, PSB, PCdoB, REDE, PPS, PV )
Senador João Capiberibe (PSB-AP)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

1. Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP)
2. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Bloco Moderador ( PR, PTB, PRB, PTC )
Senador Telmário Mota (PTB-RR)
Senador Pedro Chaves (PRB-MS)

1. Senador Cidinho Santos (PR-MT)
2.

(10,11)

(7,17)

Corregedor do Senado (art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)
Atualização: 07/06/2017
Notas:
1. O Senador Elmano Férrer renunciou à vaga de Suplente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, eleito na Sessão do Senado Federal de
30.05.2017, nos termos do MEMO nº024/2017 - GSEFERRE, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
2. Eleito membro titular, nos termos do MEMO nº 017-BLDPRO/2017, lido e publicado na Sessão do Senado Federal de 31.05.2017.
3. Eleito membro titular, nos termos do MEMO nº 017-BLDPRO/2017, lido e publicado na Sessão do Senado Federal de 31.05.2017.
4. Eleito membro suplente, nos termos do MEMO nº 017-BLDPRO/2017, lido e publicado na Sessão do Senado Federal de 31.05.2017.
5. Eleito membro suplente, nos termos do MEMO nº 017-BLDPRO/2017, lido e publicado na Sessão do Senado Federal de 31.05.2017.
6. A Senadora Fátima Bezerra renunciou à vaga de Suplente no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para a qual foi eleita na Sessão do Senado
Federal de 30.05.2017, nos termos do OF.nº69/2017 - GSFBEZER,lido na sessão do Senado Federal de 05.06.2017.
7. O Senador Telmário Mota renunciou à vaga de Suplente no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para a qual foi eleito na Sessão do Senado
Federal de 30.05.2017, nos termos do OFÍCIO/GSTMOTA/012/2017, lido na sessão do Senado Federal de 05.06.2017.
8. Os Senadores João Alberto Souza e Pedro Chaves foram eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho na 1ª Reunião de
2017, realizada em 06.06.2017.
9. O Senador Ivo Cassol renunciou à vaga de 1º Titular do Bloco Parlamentar Democracia Progressista no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
para o qual foi eleito na Sessão do Senado Federal do dia 31/05/2017, nos termos do Ofício nº220/2017 - GSICAS, lido na Sessão do Senado Federal
de 08/06/2017.
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10. O Senador Wellington Fagundes renunciou à vaga de Titular do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos do Of. Nº 074/2017 BLOMOD, datado de 14.06.2017, lido na sessão do Senado Federal do dia 19.06.2017.
11. O Senador Telmário Mota foi eleito membro titular na Sessão do Senado Federal de 20.06.2017, após indicação realizada por meio do Ofício nº
75/2017-BLOMOD, de 14.06.2017.
12. O Senador Gladson Cameli foi eleito membro titular na Sessão do Senado Federal de 20.06.2017, após indicação realizada por meio do
Memorando nº 26/2017- BLDPRO, de 08.06.2017.
13. Eleito membro suplente na Sessão do Senado Federal de 27.06.2017, nos termos do MEMO nº 034-BLDPRO/2017.
14. O Senador Cássio Cunha Lima foi eleito membro suplente do Conselho, conforme Of. nº 170/2017-GLPSDB, subscrito pelo Líder do PSDB, Senador
Paulo Bauer, lido na Sessão do Senado Federal de 04 de julho de 2017.
15. O Senador Hélio José renunciou à vaga de Suplente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos do Memo GSHJOSE nº 07-245/2017,
lido na sessão do Senado Federal de 05/07/2017.
16. O Senador Hélio José foi eleito membro titular do Conselho, conforme Of. GLPMDB nº 125/2017, subscrito pelo Líder do PMDB e do Bloco da
Maioria, Senador Raimundo Lira, datado de 05.07.2017, lido na Sessão do Senado Federal da mesma data.
17. O Senador Cidinho Santos foi eleito membro suplente do Conselho, conforme OF. nº 081/2017 - BLOMOD, subscrito pelo Líder do Bloco
Moderador, Senador Wellington Fagundes, datado de 05.07.2017, lido na Sessão do Senado Federal da mesma data.
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3) CONSELHO DO DIPLOMA BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
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
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
REDE
PRB
PTC
PODE
PRTB
PROS
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Atualização: 08/02/2017
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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 (PSDB-SE)

MDB
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)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

23/03/2010
14/03/2011
11/03/2013
04/03/2015

MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
Atualização: 01/06/2017
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6) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
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
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B3A77ED500280B22.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.135869/2018-83 - 00100.135869/2018-83-1 (ANEXO: 001)

10 Outubro 2018

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira

1043

Atualização: 11/11/2015
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7) CONSELHO DO PRÊMIO MÉRITO AMBIENTAL
(Resolução do Senado Federal nº 15, de 2012 )
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 12/09/2012
2ª Designação: 11/03/2013

MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
Atualização: 31/01/2015
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8) CONSELHO DA COMENDA DORINA DE GOUVÊA NOWILL
(Resolução do Senado Federal nº 34, de 2013)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 22/08/2013
2ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
Atualização: 18/10/2016
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9) CONSELHO DA COMENDA SENADOR ABDIAS NASCIMENTO
(Resolução do Senado Federal nº 47, de 2013.)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 20/12/2013
2ª Designação: 16/09/2015

MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PROS
PRTB
Atualização: 11/11/2015
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10) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)
Número de membros: 5 titulares
COORDENADOR:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:
7ª Designação:

SENADOR

16/11/1995
30/06/1999
27/06/2001
25/09/2003
26/04/2011
21/02/2013
06/05/2015

BLOCO / PARTIDO

VAGO

MDB

VAGO

MDB

VAGO

PT

VAGO

PSDB

VAGO

PSD
Atualização: 03/02/2017
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11) PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER
(Resolução do Senado Federal nº 9, de 2013)
SENADOR

CARGO
PROCURADORA
Atualização: 03/02/2017

SECRETARIA GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
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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

Senador Renan Calheiros (MDB-AL)

OUVIDOR-GERAL
Atualização: 31/01/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP
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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: 17 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:

14/03/2011
21/03/2012
11/03/2013
26/03/2014
01/07/2015

MEMBROS
MDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
VAGO

PSB
VAGO

PDT
VAGO

PR
VAGO

PSD
VAGO

DEM
VAGO

PP
VAGO

PTB
VAGO

PPS
VAGO

PCdoB
VAGO

PSC
VAGO

PRB
VAGO

REDE
VAGO

PTC
PODE
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Atualização: 29/11/2016
Notas:
*. Vagos (Art.17, caput, da Res. 42/2010).
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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:
MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
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15) CONSELHO DA COMENDA DO MÉRITO ESPORTIVO
(Resolução do Senado Federal nº 8, de 2015)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
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16) COMENDA ZILDA ARNS
(Instituída pela RSF 21/2017, em 26/10/2017)
Número de membros: 18 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
PRESIDENTE (art. 88, § 3º do RISF):
MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PROS
REDE
PSC
PRB
PTC
PODE
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17) COMENDA DO MÉRITO FUTEBOLÍSTICO ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL
Número de membros: 19 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
PRESIDENTE (art. 88, § 3º do RISF):
MEMBROS
DEM
MDB
PCdoB
PDT
PPS
PP
PRTB
PRB
PROS
PSC
PSD
PSB
PTB
PTC
PR
PSDB
PT
PODE
REDE
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18) CONSELHO DO PRÊMIO JOVEM EMPREENDEDOR
(Resolução do Senado Federal nº 31, de 2016)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PSB
PDT
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
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19) CONSELHO DO PRÊMIO JORNALISTA
ROBERTO MARINHO DE MÉRITO JORNALÍSTICO
(Resolução do Senado Federal nº 08, de 2009)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
DEM
PCdoB
PDT
MDB
PP
PPS
PR
PRB
PSB
PSD
PSDB
PT
PTB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
Atualização: 01/06/2016
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Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento - SAOP
Endereço: Anexo II, térreo
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
E-mail: saop@senado.leg.br
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20) COMENDA DE INCENTIVO À CULTURA LUÍS DA CÂMARA CASCUDO
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
DEM
MDB
PCdoB
PDT
PPS
PP
PRB
PROS
PSD
PSB
PTB
PTC
PV
PR
PSDB
PT
PODE
REDE
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21) COMENDA NISE MAGALHÃES DA SILVEIRA
(Resolução do Senado Federal nº 43 de 2016)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
MDB
PT
PSDB
PDT
PSB
PR
PSD
DEM
PP
PTB
PPS
PCdoB
PRB
REDE
PTC
PODE
PRTB
PROS
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): 3303-4561
E-mail: saop@senado.leg.br
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