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APRESENTAÇÃO

O biênio 2019/2020 para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) foi bastante produtivo, apesar dos incidentes que, no
segundo ano, atingiram todo o mundo em razão da pandemia da COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Esta epidemia, que lastimavelmente causou quase duzentas mil mortes no Brasil e dois milhões
de mortos em todo o mundo (até a finalização desta edição), trouxe
diversos empecilhos à atividade legislativa, limitando a realização de
reuniões presenciais nas Comissões durante grande parte do ano de
2020. A partir de setembro deste ano, a CCJ realizou algumas reuniões
semipresenciais com a participação de parlamentares por meio remoto
e presentes em Brasília. Com isso, a Comissão pôde cumprir suas atribuições constitucionais e regimentais, bem como contribuir para o esforço legislativo por parte do Congresso Nacional
A Comissão realizou ao longo deste biênio noventa e três reuniões,
nas quais foram discutidos os mais variados temas de elevada importância para o país, tais como: Previdência Social; legislação de Trânsito;
Fundos Constitucionais; Segurança Pública; direitos da Mulher, da Fa6
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mília e das pessoas menos favorecidas. Em cada um destes assuntos, a
CCJ não fugiu dos debates. Pelo contrário; enfrentou-os com coragem
e determinação. Para concretizar este esforço, a Presidência realizou a
distribuição de mais de mil e duzentas matérias aos membros da Comissão. Ademais, para colaborar na elaboração dos textos legislativos, foram realizadas trinta e três audiências públicas, com a presença de mais
de duzentos convidados. Foram oportunidades de discussão de políticas
públicas e de temas jurídicos de alta relevância.
Foram realizadas sabatinas de mais de quarenta autoridades, como
a do Ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, e
do Procurador Geral da República, Antônio Aras. Também foram sabatinados ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior
do Trabalho, do Superior Tribunal Militar, além de conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público.

No universo das proposições analisadas por esta comissão (que
chegaram a quase setecentas matérias, entre projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, ofícios e mensagens), foram objeto de
estudo matérias dos mais diversos campos de interesse. De cunho administrativo, por exemplo, foi analisado o Projeto de Lei Complementar
(PLP) nº 21, de 2019, que regulamenta as competências e atribuições do
Balanço de atividades 2019 - 2020
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Vice-Presidente da República; o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 582,
de 2015, que faculta o oferecimento de preferência aos ocupantes na
alienação onerosa de imóveis retomados por instituição financeira oficial; e o Projeto de Lei (PL) nº 633, de 2019, que garante a transparência
e privilegia o princípio da publicidade.
Na área econômica, destacou-se a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 187, de 2019, que permite ao governo usar para outras finalidades o dinheiro hoje retido em fundos infraconstitucionais e vinculado a áreas específicas; o PL nº 550, de 2019, que reforça a efetividade
da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) mediante o fortalecimento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); a PEC
nº 51, de 2019, que aumenta para 26% (vinte e seis por cento) a parcela
do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos industrializados destinada ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; a PEC nº 34, de
2019, que determina a execução obrigatória de emendas parlamentares de bancada - a chamada “PEC do Orçamento Impositivo”; a PEC nº
98/2019, que destina a estados e municípios parte do arrecadado pela
União nos leilões de petróleo; a PEC nº 95/2019, que prorroga até 2028
o prazo para estados, Distrito Federal e municípios quitarem, dentro de
um regime especial de pagamento, seus precatórios (dívidas geradas
por condenações judiciais) devidos a pessoas jurídicas; o PL 880/2019,
que estabelece o Marco Legal da Nanotecnologia, com incentivos à pesquisa e à capacitação científica e tecnológica e à formação de recursos
humanos nesta área.
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Em relação às matérias de repercussão jurídica, várias foram as
proposições analisadas por esta Comissão, tais como: o Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao PLS nº 212, de 2017, que amplia o acesso de
bancos ao cadastro positivo, com o objetivo de ajudar bons pagadores a
ter acesso a taxas de juros menores; o PLS nº 307, de 2018, que faculta
a representação do réu por seu advogado nas audiências realizadas em
localidades muito distantes de onde resida o réu; a PEC nº 17, de 2019,
que inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos fundamentais
do cidadão, fixando a competência privativa da União para legislar sobre
a matéria; e a PEC n° 82, de 2019, que disciplina os pedidos de vista nos
tribunais e dispõe sobre a declaração de inconstitucionalidade e a concessão de cautelares por tribunais.
Podem ser apontados, ainda, o PLS nº 429, de 2017, que aplica aos
partidos políticos as normas sobre programa de integridade; o Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº 27, de 2017, que amplia penas para os crimes
de corrupção, criminaliza o caixa dois eleitoral e facilita a recuperação
de bens ou valores desviados da população; o PLC nº 48, de 2018, que
institui o Cadastro Nacional de Pedófilos; e o PL nº 3715, de 2019, que
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considera, para fins de posse de arma de fogo, que a residência ou domicílio compreende toda a extensão do imóvel rural.
Ademais, foram destaque o PL nº 847/2019, que tipifica como crime induzir, pela internet, que pessoa pratique atos contra a própria saúde; o PLS nº 456/2016, que torna mais rigorosa a legislação de combate
à lavagem de dinheiro por meio do esporte; a PEC nº 75/2019, que pretende modificar o artigo 5º da Carta Magna para determinar que o feminicídio poderá ser julgado a qualquer tempo, independentemente da
data em que foi cometido; o PLS nº 166/2018, que possibilita a prisão de
condenados após decisão em segunda instância; e o PL nº 6.341/2019
(PL nº 10.372/2018, na Câmara), que institui o chamado “pacote anticrime”, introduzindo modificações na legislação penal e processual penal
para aperfeiçoar o combate ao crime organizado, aos delitos do tráfico
de drogas, tráfico de armas e milícia privada, aos crimes cometidos com
violência ou grave ameaça e crimes hediondos, bem como para agilizar
e modernizar a investigação criminal e a persecução penal.

Dentre as matérias de interesse social, merecem destaque a aprovação do PL nº 672, de 2019, que prevê a inclusão, na Lei de Racismo, da
discriminação por orientação sexual ou de identidade de gênero; do PLC
nº 61, de 2017, que determina que os profissionais de saúde, quando
houver indícios de prática de violência contra a mulher, registrem o fato
no prontuário da paciente; o PLS nº 191, de 2017, que altera a redação
10
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da Lei Maria da Penha para assegurar à mulher as oportunidades e facilidades para viver sem violência, independentemente de sua identidade
de gênero; a PEC nº 4, de 2018, que inclui, na Constituição Federal, o
acesso à água potável entre os direitos e garantias fundamentais; e o
PLS nº 769, de 2015, que estabelece medidas diversas sobre produtos
fumígenos, tais como a proibição da exposição nos pontos de venda,
mudanças nas embalagens de cigarros, eliminação de substâncias que
conferem sabor e aroma a esses produtos, além do enquadramento do
ato de fumar em veículos com menores de 18 anos como infração de
trânsito.
Outra questão de elevada importância no campo social diz respeito
à reforma da Previdência. Nesta Comissão, foram realizadas oito audiências públicas com a participação de mais de setenta especialistas, e
aprovadas, após mais de vinte horas de debates, em quatro reuniões
especificamente convocadas para tal, tanto a PEC nº 6, de 2019, originalmente apresentada pelo Poder Executivo na Câmara dos Deputados,
como a PEC nº 133, de 2019, também chamada de “PEC paralela”, a qual
foi parte integrante do parecer do relator. As estimativas apresentadas
durante a discussão foram a de que o impacto fiscal total da aprovação
da PEC 6/2019, com as novas mudanças, e da PEC paralela, chegarão a
R$ 1,1 trilhão em 10 anos.
Por fim, ainda destaca-se a atuação da Comissão em outros temas
de elevada importância, tais como a questão da flexibilização do porte
de armas, a qual havia sido autorizada por decretos emitidos pelo Presidente Jair Bolsonaro, os quais foram objeto de sete Projetos de Decreto Legislativo (PDL) que, apreciados em conjunto, tornavam sem efeito
aqueles textos legislativos; a Consulta (SF) nº 1, de 2017, na qual esta
Comissão se manifestou acerca da constitucionalidade das proposições
de iniciativa legislativa que tenham como objeto a criação ou instituição
de Fundos; e o Recurso (SF) nº 1, de 2019, que atacava decisão do Presidente do Senado sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito
dos Tribunais Superiores.

Balanço de atividades 2019 - 2020
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ESCOLHA DE AUTORIDADES
17ª Reunião – 29/05/2019
OFÍCIO “S” N° 3, DE 2019
- Não Terminativo Autoria: Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério-Público dos Estados e da União (CNPG)
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130A, inciso III, da Constituição Federal, a recondução do Senhor LAURO
MACHADO NOGUEIRA para compor o Conselho Nacional do Ministério
Público - CNMP, no Biênio 2019/2021.
Relatoria: Senadora Juíza Selma
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor LAURO MACHADO NOGUEIRA para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público, por unanimidade, com 25 votos favoráveis.
OFÍCIO “S” N° 4, DE 2019
- Não Terminativo Autoria: Conselho Nacional de Procuradores Gerais - CNPG
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A,
inciso III, da Constituição Federal, a indicação do Senhor RINALDO REIS
LIMA, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP,
no Biênio 2019/2021.
Relatoria: Senador Rodrigo Pacheco
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor RINALDO REIS LIMA para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, com votos 25 favoráveis.
OFÍCIO “S” N° 5, DE 2019
- Não Terminativo Autoria: Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG)
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130A, inciso III, da Constituição Federal, a indicação do Senhor OSWALDO
D’ALBUQUERQUE LIMA NETO, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, no Biênio 2019/2021.
Relatoria: Senador Sérgio Petecão
12
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Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor OSWALDO D’ALBUQUERQUE LIMA NETO para compor o Conselho
Nacional do Ministério Público, por unanimidade, com 25 votos favoráveis.
CCJ aprova
indicados para representar Ministérios Públicos estaduais no CNMP
Rodrigo Baptista | 29/05/2019, 14h09
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (29), após sabatina, a recondução do promotor de Justiça
goiano Lauro Machado Nogueira para mais um mandato no Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). Também foram aprovadas as
indicações de Rinaldo Reis Lima e Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto
para ocuparem as outras duas vagas destinadas aos Ministérios Públicos
estaduais no CNMP no biênio 2019-2021. Agora cabe ao Plenário confirmar ou não os nomes dos três, que integram a lista tríplice do Conselho
Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) encaminhada ao Senado. Todos receberam 25 votos favoráveis e nenhum voto contrário.

Criado em 2004 pela Emenda Constitucional nº 45, o CNMP é composto de 14 integrantes nomeados pelo presidente da República, depois
de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para
um mandato de dois anos, admitida uma recondução. O órgão atua na
fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público.
Balanço de atividades 2019 - 2020
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Durante a sabatina, senadores cobraram dos indicados uma ação
efetiva contra eventuais abusos de integrantes do MP em ações contra
agentes públicos. O senador Angelo Coronel (PSD-BA) criticou a relação
dos procuradores com a mídia. Segundo ele, “alguns jovens procuradores” parecem estar em busca “de alguns minutos de fama”.
Weverton (PDT-MA), Antonio Anastasia (PSDB-MG), Mecias de Jesus (PRB-RR) e Rogério Carvalho (PT-SE) também criticaram as condutas
de certos procuradores e defenderam medidas contra abusos. Weverton afirmou que centenas de prefeitos estão respondendo por improbidade administrava por não fecharem lixões em razão de ações movidas
pelo MP. Promulgada em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) estabelecia o fechamento dos lixões até 2014, prazo prorrogado
por mais quatro anos.
— A legislação está mandando, mas sabemos que centenas de
prefeitos estão sendo recebendo processos de improbidades por não
terem resolvido o problema dos lixões. Se não tem dinheiro, não tem
como fazer. Estamos inclusive discutindo a prorrogação desse prazo —
disse o senador.
Abuso de autoridade
Atual conselheiro do CNMP, Lauro Machado Nogueira afirmou que
o órgão tem dado resposta ao analisar os casos concretos que chegam
ao conhecimento a fim de “balizar as condutas dos membros”. Ele também defendeu a aprovação do projeto de abuso de autoridade, que já
passou pelo Senado.

14
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— Só tem temor [em relação ao projeto] aquele que abusa. A regulação do abuso de autoridade é um instrumento importante para as
instituições — disse.
Ex-procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Norte Rinaldo Reis
Lima, destacou que a Corregedoria Nacional do Ministério Público tem
apurado as condutas de integrantes do MP, inclusive diante de eventuais abusos nas redes sociais. Segundo ele, os abusos partem de uma
minoria dos membros do MP.
— Infelizmente tem nos dado mais trabalho do que deveria. Deveria haver uma maior maturidade de membros do MP que agem, como
nas palavras do senador Angelo Coronel, com estrelismo. [...] Temos 13
mil membros, infelizmente vamos ter 20 ou menos que estão causando
esse problema, mas fazem barulho. A corregedoria tem tomado as providências — afirmou Lima.
Para Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, que é procurador de Justiça do MP do Acre, a liberdade de expressão não pode ser sinônimo de
“tiraria da honra”.
— Onde houver excessos não há o que se discutir, há que se exercer
o direito disciplinar — disse.
Balanço de atividades 2019 - 2020
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Lista tríplice
Durante a sabatina, os senadores também ouviram posicionamentos de Lauro Nogueira, Rinaldo Reis Lima e Oswaldo D’Albuquerque
sobre outros temas como a forma de indicação do procurador-geral
da República (PGR). Todos apoiaram a garantia em lei da lista tríplice.
Desde 2003, o PGR tem sido escolhido a partir da lista tríplice resultante da eleição promovida pela Associação Nacional de Procuradores
da República (ANPR), mas, por lei, o presidente não precisa aderir ao
instrumento.

— O modelo atual permite uma subordinação. O presidente pode
escolher qualquer um dentro do MP da União. Atualmente vem-se
fazendo uma lista tríplice que é informal feita por uma associação —
apontou Rinaldo.
Oswaldo D’Albuquerque, por sua vez, enfatizou que os cargos de
procuradores-gerais dos estados já contam com essa garantia legal.
Perfis
Formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás em 1993,
Lauro Machado Nogueira ingressou no Ministério Público do Estado de
Goiás no mesmo ano. Exerceu o cargo de procurador-geral de Justiça de
16
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Goiás por dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2017. Desde setembro
de 2017 é a conselheiro do CNMP.
Rinaldo Reis Lima é bacharel em Direito pela Universidade Federal
da Paraíba, onde se formou em 1991. Ingressou no Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), como promotor, em 1997.
Foi procurador-geral de Justiça do estado entre os anos de 2013 a 2017.
Em julho de 2016 assumiu a presidência do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG),
função que ocupou até junho de 2017. No mesmo ano, foi nomeado coordenador-geral da Corregedoria Nacional do Ministério Público, órgão
integrante do CNMP. Desde outubro de 2018, é chefe de gabinete da
Corregedoria Nacional do Ministério Público.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Acre
(1992), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto ingressou no Ministério Público do Estado do Acre em 1993. Foi alçado a Procurador de Justiça em
2002, tendo atuado como coordenador de diversos órgãos do Ministério Público desde então. Foi procurador-geral de Justiça do estado nos
biênios de 2014-2016 e 2016-2018.
Fonte: Agência Senado
Balanço de atividades 2019 - 2020
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22ª Reunião – 12/06/2019
MENSAGEM (SF) N° 19, DE 2019
- Não Terminativo Autoria: Presidência da República
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 111-A,
da Constituição, a indicação do Senhor EVANDRO PEREIRA VALADÃO LOPES, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
na vaga reservada a juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, decorrente da aposentadoria da Ministra Maria de Assis Calsing.
Relatoria: Senador Eduardo Gomes
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor EVANDRO PEREIRA VALADÃO LOPES, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, com 26 (vinte
e seis) votos favoráveis.
CCJ aprova
indicação de Evandro Valadão Lopes para ministro do TST
Da Redação | 12/06/2019, 11h36
Após sabatina, a Comissão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJ)
aprovou nesta quarta-feira (12), por unanimidade, o nome do desembargador Evandro Pereira Valadão Lopes, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ), para o cargo de ministro do Tribunal Superior
do Trabalho (TST). Ele ocupará a vaga destinada à magistratura, aberta
em decorrência da aposentadoria da ministra Maria de Assis Calsing. A
indicação (MSF 19/2019) segue com urgência para o Plenário.
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Indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, Evandro Valadão Lopes foi o único da lista tríplice que obteve o voto e o apoio da
maioria absoluta dos ministros do TST, conforme destacou o relator da
indicação, senador Eduardo Gomes (MDB-TO).
— Estamos levando ao Tribunal Superior do Trabalho um grande
brasileiro, profissional dedicado, de conduta ilibada e de saber jurídico
reconhecido — disse o relator da indicação.
Durante a sabatina, o desembargador respondeu a questionamentos sobre temas variados, como o impacto da reforma trabalhista na
Justiça do Trabalho e a inclusão do Brasil na “lista suja” da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) de países investigados por suspeitas de
violar as convenções internacionais do trabalho.
Em relação à reforma trabalhista (Lei 13.467, de 2017), norma
aprovada para flexibilizar o trabalho e simplificar as relações entre trabalhadores e empregadores, Evandro Valadão Lopes afirmou que ainda
é cedo para avaliar os impactos da norma, especialmente em um momento de crise econômica.
— Um ano e nove meses, um ano e sete meses é pouco para se
ter um juízo certo e aprofundado dos impactos da reforma trabalhista
Balanço de atividades 2019 - 2020
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porque a norma precisa ser assimilada e interiorizada. No Brasil, 70% da
mão de obra empregada está nas micro e pequenas e médias empresas.
São empresas que não tem corpo jurídico para orientação que é possível
contratar trabalho intermitente. Num cenário de crise em que vivemos
isso também influencia para a verificação de um impacto minimamente
positivo na empregabilidade — avaliou.

Para o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), a reforma foi importante
para garantir maior segurança jurídica para o empregador e reforçou o
poder de negociação de trabalhadores e empresários, o chamado “negociado sobre legislado”.
— Hoje, ser empregador no Brasil é quase uma missão impossível
pela alta carga tributária, pela burocracia e pelos encargos trabalhistas.
Quando se busca o consenso, o acordo e quando é bom para ambas as
partes é a melhor sinalização que podemos dar — disse.
Já Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) e outros senadores avaliaram
que a reforma trabalhista foi vendida como solução para o desemprego,
mas falhou.
— Não foi correto e honesto se dizer que a reforma iria resolver
um problema que só tem aumentado. São mais de 13 milhões de de20
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sempregados. É difícil ser empresário no Brasil, mas é mais difícil ser
empregado — apontou.
OIT
Rogério Carvalho (PT-SE) e Fabiano Contarato (Rede-ES) questionaram o indicado com relação à inclusão do Brasil na “lista suja” da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de países que serão examinados
por suspeitas de violar as convenções internacionais do trabalho.
— Já fomos referência no combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo. Estamos nos transformando em párias internacionais quanto ao respeito aos trabalhadores — disse Rogério.

Mas o desembargador considera que é cedo para incluir o Brasil
nesta lista.
— Temos leis a respeito desse assunto, inclusive com tipificação criminal. A questão que me parece mais séria é a prevalência do negociado
sobre o legislado. Talvez essa seja a questão pensando que o negociado poderia fazer perecer direitos trabalhistas relacionados à dignidade
do trabalhador, mas isso efetivamente com a reforma não aconteceu.
Temos um rol de direitos trabalhistas na Constituição e estes foram res-
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peitados. Talvez o Brasil não mereça estar nesta lista de violadores —
respondeu.
Evandro Valadão ressaltou que considera que os sindicatos “são
atores importantíssimos” e que “não conhece experiência no mundo
de uma legislação de trabalho que tenha dado certo sem um modelo
sindical satisfatório, com pluralismo”.
Uberização
A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS), avaliou
que a indicação e sabatina de magistrados para o TST ganha evidência
em um momento em que as relações de trabalho passam por acelerada
mudança com a chamada uberização do mercado de trabalho, processo
em que a contratação da mão de obra se dá por meio de aplicativos.
— Nós sabemos que com o avanço da ciência e tecnologia as mudanças nas relações sociais são cada vez mais rápidas e complexas, mas
nenhuma área é mais atingida quanto as relações de trabalho, responsabilidade compartilhada entre o Congresso Nacional, responsável pelo
aparato legal e o Poder judiciário, guardião da lei na solução de conflitos. Estamos diante da uberização das relações de trabalho que exigem
do Congresso Nacional e da Justiça do Trabalho respostas rápidas — ressaltou.
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O indicado afirmou que cabe ao aplicador do Direito interpretar as
normas diante dos casos concretos.
— [Nossa missão] é dar ao texto legal o seu fim, mas sem desconsiderar as especificidades de cada caso e a tarefa última de resolver satisfatoriamente o conflito de interesses — apontou.
Perfil
Natural do Rio de Janeiro, Evandro Pereira Valadão Lopes ingressou na magistratura do trabalho em 1989 no cargo de juiz do trabalho
substituto e, em 1993, foi promovido a juiz titular. Atuou em Varas do
Trabalho na capital, em Nova Iguaçu, Macaé e Nilópolis. Em 2003, foi
promovido a desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ).
Fonte: Agência Senado
24ª Reunião – 18/06/2019
OFÍCIO “S” N° 10, DE 2019
- Não Terminativo Autoria: Procuradoria-Geral da República
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Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B,
inciso XI, da Constituição Federal, a indicação da Senhora IVANA FARINA
NAVARRETE PENA, para compor o Conselho Nacional de Justiça, na vaga
destinada a membro do Ministério Público estadual.
Relatoria: Senador Marcos Rogério
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome da Senhora IVANA FARINA NAVARRETE PENA, para compor o Conselho Nacional de Justiça, com 22 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 abstenção.
OFÍCIO “S” N° 23, DE 2019
- Não Terminativo Autoria: Superior Tribunal de Justiça
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103B, inciso VI, da Constituição Federal, a indicação do Senhor RUBENS DE
MENDONÇA CANUTO NETO, para compor o Conselho Nacional de Justiça, na vaga destinada a membro de Tribunal Regional Federal, no biênio
2019-2021.
Relatoria: Senador Veneziano Vital do Rêgo
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, para compor o Conselho
Nacional de Justiça, por unanimidade, com 25 votos favoráveis.
OFÍCIO “S” N° 24, DE 2019
- Não Terminativo Autoria: Superior Tribunal de Justiça
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103B, inciso VII, da Constituição Federal, a indicação da Senhora CANDICE
LAVOCAT GALVÃO JOBIM, para compor o Conselho Nacional de Justiça,
na vaga destinada a juiz federal, no biênio 2019-2021.
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome da Senhora CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM, para compor o Conselho Nacional de Justiça, com 24 votos favoráveis e 1 voto contrário.
Três indicações ao Conselho
Nacional de Justiça seguem para o Plenário
Da Redação | 18/06/2019, 14h31
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A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta terça-feira (18), após sabatina, três indicados ao Conselho Nacional
de Justiça (CNJ): a procuradora de Justiça Ivana Farina Navarrete Pena,
o desembargador Rubens Canuto Neto e a juíza Candice Lavocat Jobim.
Os nomes seguem agora para análise do Plenário do Senado, em regime
de urgência.
A procuradora Ivana Pena é indicada a uma vaga na cota de Ministério Público estadual. Ela recebeu 22 votos favoráveis e 2 contrários.
O desembargador Rubens Canuto Neto, por sua vez, recebeu o apoio
unânime de 25 parlamentares e foi indicado à vaga destinada a membro do Tribunal Regional Federal (TRF). A magistrada Candice Jobim, se
aprovada pelo Plenário, deve ocupar posto destinado a juízes federais.
A favor dela votaram 24 senadores, e 1 votou contra.

Abuso
Os sabatinados não escaparam de perguntas sobre ativismo jurídico e sobre a inclusão de ações contra o abuso de autoridade presentes no projeto de lei de iniciativa popular conhecido como Dez Medidas
Contra a Corrupção (PLC 27/2017), em tramitação no Senado. Os indicados disseram que a legislação merece ser atualizada, mas se mostraram preocupados com uma possível existência do chamado crime de
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hermenêutica, em que o julgador é punido por uma interpretação da lei
posteriormente revertida em instância superior.
— Uma coisa é punir o abuso, outra coisa é criar o crime de interpretação. Só pode criminalizar a interpretação se for algo direcionado a
um objetivo com finalidades não republicanas, a fim de perseguir ou beneficiar a si próprio ou a determinadas pessoas, por exemplo — afirmou
o desembargador Rubens Neto.
O relator da proposta, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), informou que analisou a questão e apresentou uma emenda para garantir
que interpretação da lei não seja, por si só, considerada crime de abuso
de autoridade.
Imparcialidade
O comportamento de juízes e a relação deles com as partes também foram motivos de questionamentos dos senadores. Os indicados
evitaram comentar casos concretos, como o vazamento de conversas
entre o ex-juiz Sergio Moro (atual ministro da Justiça) e o procurador
Deltan Dallagnol, mas ressaltaram a importância de o magistrado agir
com independência, discrição e sem pressão da imprensa ou opinião
pública.
— Penso que o magistrado só consegue manter a imparcialidade
se for anônimo, embora não censure quem pense diferente [...] O juiz
deve usar moderadamente as redes sociais, não para divulgação institucional, mas para aparições de natureza pessoal. Se não houver conscientização de que juiz bom é juiz anônimo, vamos ter cada vez mais
magistrados parciais, porque a sedução do assédio é muito interessante. O juiz, como qualquer ser humano, gosta de ser elogiado e afagado.
A discrição deveria ser marca das autoridades judiciais. Juiz é cidadão
como qualquer outro, tem direito a se manifestar, mas não pode utilizar
isso e o poder do cargo para angariar vantagens de caráter pessoal. O
CNJ tem competência e deve atuar severamente na coibição dos excessos, o que tem que ser verificado caso a caso — opinou Rubens Neto.
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Acúmulo de processos
Indagados sobre o crescente número de processos na Justiça brasileira, os indicados reconheceram que o volume de demandas é imenso
e saíram em defesa do incremento de mecanismos de mediação e arbitragem.
— As resoluções editadas pelo CNJ e pelo CNMP sobre autocomposição e os núcleos de mediação e conciliação já existentes podem e
devem ser fortalecidos. Caminhar com as metas do CNJ de hoje sobre
quantitativo de julgamentos é caminhar pelo zelo pela entrega devida
da prestação judicial. Essa quantidade de processos e de demanda para
o MP ajuizar não tem sido sinônimo de justiça eficaz; e a Justiça fora do
tempo não é Justiça — afirmou a procuradora Ivana Pena.
Controle administrativo
Segundo o artigo 103-B da Constituição, o CNJ é composto de 15
integrantes, com mandato de dois anos, admitida uma recondução. Os
conselheiros são nomeados pelo presidente da República, depois de
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado.
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Com sede em Brasília e sob o comando do presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), o conselho é responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento
dos deveres funcionais dos magistrados.
Cabe ao CNJ, por exemplo, receber reclamações contra magistrados
ou órgãos do Poder Judiciário, podendo avocar processos disciplinares
em curso e determinar a remoção, a disponibilidade, a aposentadoria e
outras sanções administrativas.
Quem são os integrantes do Conselho Nacional de Justiça (art. 103B da Constituição)
* o presidente do Supremo Tribunal Federal;
* um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;
* um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
* um desembargador de tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal
Federal;
* um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
* um juiz de tribunal regional federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
* um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
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* um juiz de tribunal regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
* um juiz do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
* um membro do Ministério Público da União, indicado pelo procurador-geral da
República;
* um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo procurador-geral da
República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição
estadual;
* dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil;
* dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela
Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

Indicados

Ivana Farina
Navarrete
Pena

Rubens de
Mendonça
Canuto Neto

Relatoria

Perfil

Marcos
Rogério
(DEM-RO)

Bacharel em economia e em direito, respectivamente, pela Universidade Católica e pela
Universidade Federal de Goiás, é atualmente
procuradora de Justiça na 4ª Procuradoria
de Justiça do Ministério Público do Estado
de Goiás. Foi também procuradora-geral de
Justiça de Goiás por dois mandatos, quando
presidiu o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça. Tem 30 anos de carreira
dedicados ao Ministério Público.

Veneziano
Vital do Rêgo
(PSB-PB)

Graduou-se em direito pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió em 1998, especializando-se em direito tributário pela Fundação
Getulio Vargas no ano seguinte. Ingressou na
magistratura em 2002, no cargo de juiz federal substituto do TRF da 4ª Região. No ano de
2015, tomou posse no cargo de juiz do TRF da
5ª Região, em decorrência de promoção por
merecimento.
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Indicados
Candice
Lavocat
Galvão
Jobim

Relatoria

Antonio
Anastasia
(PSDB-MG)

Fonte: Agência Senado

Perfil
Formou-se em direito, em 1996, no Centro
Universitário de Brasília (UniCeub). Foi aprovada em cinco concursos públicos na área jurídica antes de se tornar juíza federal, desde
junho de 2006, lotada na 3ª Relatoria da 2ª
Turma Recursal da Seção Judiciária de Goiás.
Exerce atualmente a função de juíza auxiliar
da Presidência do STJ.

27ª Reunião – 25/06/2019
OFÍCIO “S” N° 7, DE 2019
- Não Terminativo
Autoria: Conselho Nacional do Ministério Público
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130A, inciso II, da Constituição Federal, a indicação do Senhor DERMEVAL
FARIAS GOMES FILHO, para compor o Conselho Nacional do Ministério
Público, na vaga destinada a membros do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, referente ao biênio 2019/2021.
Relatoria: Senador Eduardo Braga
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor DERMEVAL FARIAS GOMES FILHO, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, com 18 votos favoráveis.
OFÍCIO “S” N° 8, DE 2019
- Não Terminativo
Autoria: Conselho Nacional do Ministério Público
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A,
inciso II, da Constituição Federal, a indicação do Senhor MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, para compor o Conselho Nacional do Ministério
Público, em vaga destinada à representação do Ministério Público Militar, no biênio 2019/2021.
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, para compor o Conselho
Nacional do Ministério Público, por unanimidade, com 18 votos favoráveis.
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OFÍCIO “S” N° 9, DE 2019
- Não Terminativo
Autoria: Conselho Nacional do Ministério Público
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A,
inciso II, da Constituição Federal, a indicação do Senhor SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, em
vaga destinada à representação do Ministério Público do Trabalho, no
biênio 2019/2021.
Relatoria: Senador Carlos Viana
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA, para compor o Conselho Nacional do
Ministério Público, com 17 votos favoráveis e 1 contrário.
OFÍCIO “S” N° 25, DE 2019
- Não Terminativo
Autoria: Superior Tribunal de Justiça
Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A,
inciso IV, da Constituição Federal, a indicação do Senhor LUCIANO NUNES MAIA FREIRE, para ser reconduzido ao cargo de conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, no biênio 2019-2021.
Relatoria: Senador Tasso Jereissati
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor LUCIANO NUNES MAIA FREIRE, para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público, por unanimidade, com 18 votos favoráveis.
CCJ aprova
quatro indicações para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público
Da Redação | 25/06/2019, 19h50
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta terça-feira (25) as indicações de Dermeval Farias Gomes Filho, Sebastião Vieira Caixeta, Marcelo Weitzel Rabello de Souza e Luciano Nunes
Maia Freire para serem reconduzidos ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no biênio 2019-2021. As quatro indicações ainda
precisam ser analisadas pelo Plenário do Senado.
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Os indicados para compor o CNMP foram sabatinados pelos membros da CCJ e responderam a perguntas sobre reforma trabalhista, corrupção e cobertura da mídia a assuntos relacionados ao MP. Dermeval
Farias Gomes Filho enfatizou a importância da cobrança da sociedade
para melhorar a atuação do órgão.

— O crescimento do órgão nos últimos anos é comprovado. E a
cobrança da sociedade e do Parlamento é necessária para o aprimoramento do conselho.
Sebastião Vieira Caixeta afirmou que é preciso pensar na imagem
do Judiciário e do Ministério Público:
— O primeiro ponto a ser preservado é a imagem do Judiciário, é a
imagem do Ministério Público, e eu acho que cabe aqui invocar a ideia
de que não basta ser honesto, mas também tem que parecer ser honesto, porque senão a credibilidade da instituição pode ser arranhada,
pode ser afetada e isso é muito ruim para o sistema e péssimo para a
democracia.
Já Marcelo Weitzel Rabelo de Souza falou sobre a necessidade de
atualização da lei que trata do abuso de autoridade.
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— Nós estamos falando de uma legislação da década de 60. O país
mudou, o MP mudou, a tecnologia mudou, as formas de atuação, de comunicação se alteraram nesse período todo e nós precisamos adequar
isso à realidade que se aproxima.
Luciano Nunes Maia Freire, por sua vez, destacou que é preciso encontrar formas de controlar o número de ações penais que são analisadas pela Justiça.
— Uma ação penal injusta é um verdadeiro fardo na vida de uma
pessoa, tanto é que o ordenamento, a doutrina e a jurisprudência preconizam a necessidade de sempre haver uma justa causa para a ação
penal, que existam elementos robustos de autoria e materialidade. Infelizmente não é isso que ocorre em alguns casos.

O senador Antônio Anastasia (PSDB-MG) parabenizou os sabatinados pela qualidade dos serviços prestados ao Ministério Público.
— Todos têm mais do que competência, conhecimento, idoneidade, preparo para exercer as funções que já exercem e que representam
tão bem as suas respectivas instituições no conselho nacional.
O Conselho Nacional do Ministério Público fiscaliza a atuação administrativa, financeira e disciplinar do órgão e de seus membros. E zela
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pela legalidade dos atos praticados pelo MP, inclusive recebendo reclamações e denúncias Da Rádio Senado
Fonte: Agência Senado
30ª Reunião – 02/07/2019
OFÍCIO “S” N° 22, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103B, inciso XII, da Constituição Federal, a indicação do Senhor ANDRÉ LUIS
GUIMARÃES GODINHO, para compor o Conselho Nacional de Justiça, na
vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil.
Autoria: Ordem dos Advogados do Brasil
Relatoria: Senador Otto Alencar
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor ANDRÉ LUIS GUIMARÃES GODINHO, para compor o Conselho Nacional de Justiça com 15 (quinze) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário
e 1 (uma) abstenção.
OFÍCIO “S” N° 29, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B,
inciso XII, da Constituição Federal, a indicação do Senhor MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES, para compor o Conselho Nacional de Justiça,
na vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil.
Autoria: Ordem dos Advogados do Brasil
Relatoria: Senador Sérgio Petecão
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES, para compor o Conselho
Nacional de Justiça com 15 (quinze) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 1 (uma) abstenção.
OFÍCIO “S” N° 30, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B,
inciso III, da Constituição Federal, a indicação do Senhor EMMANOEL PEREIRA, para compor o Conselho Nacional de Justiça, na vaga destinada a
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
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Autoria: Tribunal Superior do Trabalho
Relatoria: Senador Eduardo Braga
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor EMMANOEL PEREIRA, para compor o Conselho Nacional de Justiça
com 15 (quinze) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e 1 (uma) abstenção.
Comissão sabatina e aprova indicados para o CNJ
Da Redação | 02/07/2019, 17h39
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, na
tarde desta terça-feira (2), três indicados para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As indicações foram enviadas ao Plenário do Senado, com pedido de urgência.
Um dos aprovados é o advogado André Luís Guimarães Godinho,
cuja indicação foi relatada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA). Godinho
vai ocupar uma das vagas destinadas à Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB). Ele é baiano, tem pós-graduação em processo civil e em direito
eleitoral. Mestrando em história do direito pela Universidade de Lisboa,
ele atua como membro do CNJ desde 2017. Entre 2013 e 2018, integrou
o Conselho Federal da OAB.
Godinho se disse feliz por comparecer mais uma vez ao Senado
e relatou um pouco de sua participação no CNJ. Ele informou que já
participou de mais de mil processos no conselho. Ele reconheceu que
existem gargalos, mas defendeu a importância do CNJ. Também afirmou
que a Emenda Constitucional 45, de 2004, que inclui o CNJ no Poder
Judiciário, é um marco para o direito brasileiro.
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O nome do advogado Marcos Vinícius Jardim Rodrigues também
foi aprovado. Ele, que teve sua indicação relatada pelo senador Sérgio
Petecão (PSD-AC), também vai ocupar uma das vagas destinadas à OAB.
Rodrigues é acriano, tem pós-graduação em direito público pela Faculdade Integrada de Pernambuco. Foi presidente da OAB do Acre entre
2013 e 2018. Atualmente, preside a Comissão Nacional de Relações
Institucionais da OAB nacional. Rodrigues relatou que tem quase duas
décadas trabalhando na OAB e se disse honrado e agradecido com a
indicação.
Também foi aprovado o nome do ministro Emmanoel Pereira, do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), cuja indicação esteve sob a responsabilidade do senador Eduardo Braga (MDB-AM). No CNJ, Pereira vai
ocupar a vaga destinada ao TST. O ministro está no TST desde 2002, já foi
consultor jurídico da Câmara Municipal de Natal e procurador-geral da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Atualmente, atua como
membro do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho.
Pereira lembrou que, há 17 anos, quando foi sabatinado no Senado para ser ministro do TST, foi recebido pelo ex-senador Ramez Tebet
(1936-2006) e hoje foi recebido pela senadora Simone Tebet (MDB-MS),
presidente da CCJ e filha do ex-senador. O ministro relatou suas prin36
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cipais atividades no CNJ, como a criação da Comissão de Conciliação.
Hoje, são 36 comissões no país.
Sabatina
O senador Marcio Bittar (MDB-AC) afirmou que é uma honra votar em outro acriano, em referência ao advogado Marcos Rodrigues. Os
senadores Mecias de Jesus (PRB-RR) e Marcos Rogério (DEM-RO) destacaram o preparo dos advogados e do ministro. Marcos Rogério afirmou
que quanto melhor for o desempenho do CNJ, melhor será nossa Justiça. Angelo Coronel (PSD-BA) disse que os indicados são três grandes
expoentes do mundo jurídico.

O vazamento das conversas entre os procuradores da Lava Jato e
o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, foi o principal tema da
sabatina. Vanderlan Cardoso (PP-GO) definiu os indicados como de “altíssimo nível” e questionou os indicados sobre a pena de aposentadoria
compulsória e a interação entre juiz e Ministério Público.
Marcos Rodrigues respondeu que a pena de aposentadoria compulsória é prevista em lei. Ele acrescentou que as partes têm direito de
interagir com o magistrado, dentro das situações previstas. Ele ponderou, porém, que essa interação não pode configurar orquestração do
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juiz com qualquer das partes. Na mesma linha, o ministro Emmanoel
Pereira afirmou que a aposentadoria compulsória é a pena mais grave,
por estar relacionada à vitaliciedade dos juízes. Para alterar essa previsão, ressaltou o ministro, é preciso um projeto de lei. Ele também disse
que uma possível vinculação entre juiz e parte não significa, necessariamente, parcialidade.
— É normal esse contato. O que não se pode é trabalhar em cima
de fato concreto, como o juiz fazer o promotor tomar determinada providência para um futuro julgamento — afirmou o ministro.
CNJ e OAB
O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) questionou a razão de o CNJ
ainda não ter se posicionado sobre os vazamentos da Lava Jato. O advogado André Godinho informou que houve uma representação do PDT,
mas foi determinado o arquivamento, já que Moro pediu exoneração do
cargo e não tem mais vínculo com o poder Judiciário. Ele ressaltou que
é possível ainda um recurso ao plenário do CNJ.
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O senador Esperidião Amin (PP-SC) lamentou “a celeridade” com
que a OAB “julgou” o ministro Sérgio Moro e os procuradores da Lava
Jato. Amin disse esperar que os indicados levem essa consideração para
a OAB. Em resposta, Marcos Rodrigues lembrou que não houve casuísmo da OAB, mas o assunto foi trazido para uma reunião que durou uma
tarde inteira, com 81 conselheiros federais, 3 por estado. Ele destacou
que a nota da OAB abre condenando as interceptações clandestinas.
O advogado André Godinho acrescentou que a posição da OAB é de
que, confirmando a veracidade dos fatos, seria oportuno o afastamento
do ministro, já que ele é chefe da Polícia Federal, que seria a responsável
pelas investigações.
— Não foi uma posição precipitada no sentido de exigir a punição
de alguém, pois que a OAB valoriza o contraditório e a ampla defesa —
afirmou Godinho.
O senador Otto Alencar disse considerar “dura e fora de propósito”
a manifestação de Esperidião Amin. Para o senador, se as gravações foBalanço de atividades 2019 - 2020
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rem verdadeiras, Sérgio Moro ultrapassou a lei. Ele reconheceu a colaboração de Moro para o país, mas disse que não ouviu da OAB algo que
estivesse fora da lei.
— A lei existe para limitar o poder, seja no Executivo, no Legislativo
e, principalmente, no Judiciário. A lei existe para conter o arbítrio — argumentou Otto.
Fonte: Agência Senado
34ª Reunião - 08/07/2019
OFÍCIO “S” N° 26, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130A, inciso III, da Constituição Federal, e de acordo com a Resolução nº 7,
de 2005, do Senado Federal, a indicação da Senhora SANDRA KRIEGER
GONÇALVES para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, na
vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil, referente ao biênio
2019/2020.
Autoria: Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
Relatoria: Senador Jorginho Mello
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome da Senhora SANDRA KRIEGER GONÇALVES, para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público com 21 (vinte e um) votos favoráveis, 1 (um) voto
contrário e 1 (uma) abstenção.
OFÍCIO “S” N° 27, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130A, inciso V, da Constituição Federal, a indicação da Senhora FERNANDA
MARINELA DE SOUSA SANTOS para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, na vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil,
referente ao biênio 2019/2020.
Autoria: Ordem dos Advogados do Brasil
Relatório: Pronto para deliberação
Relatoria: Senador Renan Calheiros
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Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome da Senhora FERNANDA MARINELA DE SOUSA SANTOS, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público com 21 (vinte e um) votos favoráveis,
1 (um) voto contrário 1 (uma) abstenção.
OFÍCIO “S” N° 31, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A,
inciso II, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 11.372, de 2006,
a indicação do Senhor SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR,
para compor o Conselho Nacional do Ministério Público.
Autoria: Procuradoria-Geral da República
Relatoria: Senador Rodrigo Pacheco
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE AMORIM JUNIOR, para compor o
Conselho Nacional do Ministério Público com 20 (vinte) votos favoráveis,
2 (dois) votos contrários e 1 (uma) abstenção.
Três indicados ao Conselho Nacional do Ministério Público
são aprovados pela CCJ
Da Redação | 09/07/2019, 21h09
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta terça-feira (9) três indicações para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Foram sabatinados e tiveram as nomeações apreciadas
as advogadas e Fernanda Marinela de Sousa Santos e Sandra Krieger
Gonçalves, indicadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e o
procurador regional Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior, indicado
pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Os nomes ainda precisam
passar por votação no Plenário do Senado.
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A professora e advogada especializada em Direito Administrativo
Fernanda Marinela dos Santos foi uma das indicadas para a vaga da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ao CNMP. Segundo Marinela, o
Conselho do Ministério Público tem a função de ser o fiscal da lei e de
disseminar boas práticas dentro do Ministério Público. Ao responder
questionamento do senador Renan Calheiros (MDB-AL) sobre a necessidade de um Código de Ética no CNMP, a advogada afirmou que o órgão
precisa aperfeiçoar suas resoluções no que diz respeito ao controle disciplinar.
— O controle administrativo, o controle disciplinar e a responsabilização para aqueles que agem com excesso é um papel muito importante
para o Conselho Nacional do Ministério Público. É importante dizer que
em um Estado democrático de direito ninguém pode estar acima da Lei.
Já a advogada e também professora Sandra Krieger Gonçalves, outra indicada pela OAB, disse que o Ministério Público é essencial para a
manutenção do Estado democrático de direito. Na linha de questiona42
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mentos sobre a liberdade de expressão e excessos com juízos de valor
emitidos por membros no MP, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG)
lembrou dos ensinamentos que obteve quando membro do conselho
da OAB.
— Me permitiram entender o quanto importante é o Estado democrático de direito e que viver nele é um custo. Custo de se entender que
os fins não justificam os meios, de que cada ente cada instituição deve
cumprir o seu papel fiel ao que está na lei, fiel que está na Constituição,
independente de qual seja o resultado. O resultado é uma consequência
do trabalho sério, leal, legal, constitucional que se faça.

O terceiro indicado, desta vez para recondução na vaga da Procuradoria-Geral da República, Silvio Roberto de Amorim Junior afirmou que
o CNMP já atua na indução de boas práticas do Ministério Público. Mas
criticou o que chamou de excessos em redes sociais por entes do MP.
— É necessário nesse aspecto equilibrar, sopesar o dever de informar com o cuidado e a responsabilidade de não exercer antecipação de
juízo de valor ou de julgamento.
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Os três indicados que podem exercer a função de conselheiros no
biênio 2019/2020 ainda precisam ser aprovados pelo Plenário do Senado.
Da Rádio Senado
Fonte: Agência Senado
54ª Reunião – 11/09/2019
OFÍCIO “S” N° 35, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B,
incisos IV e V, da Constituição Federal, a indicação do Desembargador
LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN, para compor o Conselho Nacional de
Justiça – CNJ.
Autoria: Supremo Tribunal Federal
Relatoria: Senador Oriovisto Guimarães
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Desembargador LUIZ
FERNANDO TOMASI KEPPEN, para compor o Conselho Nacional de
Justiça, por unanimidade, com 16 votos favoráveis.
OFÍCIO “S” N° 36, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103B, incisos IV e V, da Constituição Federal, a indicação do Juiz de Direito
MÁRIO AUGUSTO FIGUEIREDO DE LACERDA GUERREIRO, para compor o
Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
Autoria: Supremo Tribunal Federal
Relatoria: Senador Arolde de Oliveira
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Juiz
de Direito MÁRIO AUGUSTO FIGUEIREDO DE LACERDA GUERREIRO, para
compor o Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, com 16 votos
favoráveis.
CCJ aprova
dois novos nomes para o Conselho Nacional de Justiça
Da Redação | 11/09/2019, 17h01
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A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (11) as indicações de Luiz Fernando Tomasi Keppen e de
Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no biênio 2019-2021. Os dois magistrados foram
sabatinados pelos senadores antes de terem os nomes aprovados pela
comissão. As indicações seguiram para análise de Plenário nesta tarde.

O desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen foi indicado para o
CNJ na vaga do Supremo Tribunal Federal (STF). Keppen defendeu novas
formas de mediação para a diminuir o número de processos judiciais no
país.
— Em um país que tem mais de 90 milhões de processos correndo
na justiça, há a necessidade de nós enfrentarmos essa situação. Nada
melhor do que nós termos alternativas à resolução tradicional e por isso
me empenharei ao máximo para que os esforços no sentido da mediação, da conciliação e desse sistema de múltiplas portas na justiça possa
vir a ser implantado.
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Luiz Fernando Tomasi Keppen é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) em 1986. Concluiu, em 1999, mestrado em Direito das Relações Sociais, área: Direito
Processual Civil, na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Seu ingresso
na magistratura aconteceu em 1989, sendo promovido a desembargador no Tribunal de Justiça do Paraná em 2013. Neste posto, atuou como
presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná.
O segundo sabatinado, juiz Mário Augusto Figueiredo de Lacerda
Guerreiro, também foi indicado para o CNJ pelo Supremo. Ele afirmou
aos senadores que um dos focos de sua atuação será a área penitenciária.
— Pessoalmente, eu gostaria de atuar bastante nessa área penitenciária. Acho que temos muito a fazer. O processo de execução eletrônico
tem que ser ampliado; acho que temos de ter também a biometria dos
presos sendo ampliada. Temos que ter mais políticas para os egressos,
políticas de inclusão social dos egressos do sistema prisional.
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Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro é juiz auxiliar da
presidência do CNJ. Começou a carreira com a graduação em Direito pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2005. Em 2009, concluiu
mestrado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra,
em Portugal. O ingresso na magistratura se deu, em 2010, pelo Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul. Também atuou como juiz auxiliar de
Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre os
anos de 2016 e 2018. Atualmente, integra o Comitê Executivo da Rede
Nacional de Cooperação Judiciária.
CNJ
O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 integrantes com
mandato de dois anos. A senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da CCJ, destacou o papel do entidade para a qualidade do judiciário
brasileiro.
— Esse é um órgão que controla o Poder que nos controla. Esse
é um órgão do Judiciário, um órgão de controle interno do Judiciário,
que controla não só a atuação financeira e administrativa do Judiciário,
mas que também exerce um poder controlador em relação às atividades
funcionais de qualquer membro do Poder Judiciário, seja um simples
servidor público, seja um magistrado.
Da Rádio Senado
Fonte: Agência Senado
58ª Reunião – 25/09/2019
MENSAGEM (SF) N° 53, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, em conformidade com
o disposto nos arts. 84, inciso XIV, 52, inciso III, alínea “e”, e 128, § 1o,
da Constituição, o nome do Senhor ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE
ARAS, para exercer o cargo de Procurador-Geral da República, na vaga
decorrente do término do mandato da Senhora Raquel Elias Ferreira Dodge.
Autoria: Presidência da República
Relatoria: Senador Eduardo Braga
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Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, para exercer o cargo de
Procurador-Geral da República, com 23(vinte e três) votos favoráveis, 3
(três) votos contrários e 1 (um) voto em branco.
Em sabatina, Aras defende Lava Jato, mas admite correções
na ação da força-tarefa
Da Redação | 25/09/2019, 11h12
Em sua fala inicial aos senadores durante sabatina na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (25), Antônio Augusto
Brandão de Aras, indicado ao cargo de procurador-geral da República,
disse que “talvez a principal tarefa da Procuradoria-Geral da República
seja combater os crimes de colarinho branco”. Em resposta a questionamentos do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), Aras defendeu a
Operação Lava Jato, mas admitiu que o modelo da força-tarefa é “passível de correções”.
— A Lava Jato é um marco. Sempre apontei os excessos, mas sempre defendi a Lava Jato. [...] A Lava Jato é resultado de experiências anteriores que não foram bem-sucedidas na via judiciária. Esse conjunto de
experiências gerou um novo modelo, modelo esse passível de correções
— argumentou.
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O subprocurador-geral também reafirmou seu compromisso com
“atuação firme, mas equilibrada, independente e comprometida com a
Constituição Federal e com os direitos fundamentais”, disse estar “profundamente honrado” pela indicação do presidente Jair Bolsonaro e
defendeu o fortalecimento do diálogo entre os Poderes, mas sem submissão.
— Não há alinhamento no sentimento de submissão a nenhum dos
Poderes, mas há evidentemente o respeito que deve reger as relações
entre eles e suas instituições. Asseguro a Vossas Excelências que não
faltarão independência e respeito a todas as opiniões — defendeu.
A indicação do subprocurador Augusto Aras, na vaga decorrente do
término do mandato de Raquel Dodge, quebrou uma tradição seguida
desde 2003, segundo a qual o nome é escolhido pelo presidente da República a partir de uma lista com os três mais votados em seleção interna dos procuradores. O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu
indicar um nome fora da lista tríplice, definida pela Associação Nacional
dos Procuradores da República (ANPR).
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Ao dar início à reunião, a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), destacou que o cargo de procurador-geral é um dos mais importantes da República.
— Essa instituição é fundamental à Justiça, guardião da democracia,
do Estado de direito, da cidadania, dos direitos fundamentais — disse.

Advocacia
No início da reunião, Aras apresentou à CCJ documentos que comprovariam que ele se desvinculou de um escritório de advocacia e que
devolveu sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Como
ingressou no Ministério Público em 1987, antes da Constituição de 1988,
Aras pode ser sócio em escritório de advocacia, mesmo integrando o
MP. O subprocurador já havia se comprometido a deixar o escritório,
caso se tornasse procurador-geral, mas se adiantou. Ele lembrou que
procuradores-gerais da República nunca advogam enquanto estão no
cargo, e sim antes ou depois de ocupar a função.
— Não só me retirei da associação de advogados com sede na
Bahia, como devolvi meu documento de identificação como advogado.
Embora não devesse fazer do ponto de vista legal, faço do ponto de vista
moral e de compromisso com esta Casa — anunciou.
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Depois da sabatina, a indicação de Aras será votada na CCJ e, finalmente, no Plenário do Senado. Ele precisará dos votos de pelo menos
41 dos 81 senadores.
Fonte: Agência Senado
70ª Reunião – 05/11/2019
OFÍCIO “S” N° 38, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103B, incisos VIII e IX, da Constituição Federal, o nome da Desembargadora
TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL, para compor o Conselho Nacional de
Justiça – CNJ.
Autoria: Tribunal Superior do Trabalho
Relatoria: Senador Luis Carlos Heinze
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome da Desembargadora TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL, para compor o Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, com 18 (dezoito) votos favoráveis.
OFÍCIO “S” N° 39, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103B, incisos VIII e IX, da Constituição Federal, o nome da Juíza do Trabalho
FLÁVIA MOREIRA GUIMARÃES PESSOA, para compor o Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
Autoria: Tribunal Superior do Trabalho
Relatoria: Senadora Maria do Carmo Alves
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome da Juíza do Trabalho FLÁVIA MOREIRA GUIMARÃES PESSOA, para compor o
Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, com 18 (dezoito) votos
favoráveis.

Balanço de atividades 2019 - 2020

51

CCJ aprova uma juíza e uma desembargadora para o CNJ
Augusto Castro | 05/11/2019, 17h05

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou por unanimidade nesta terça-feira (5) as indicações da desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel e da juíza Flávia Moreira Guimarães Pessoa para
integrarem o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Indicadas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), ambas receberam 18 votos favoráveis e
nenhum contrário dos senadores da comissão. As indicações seguiram,
com urgência, para apreciação do Plenário.
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Nascida no Rio de Janeiro (RJ), Tânia Regina Silva Reckziegel é
graduada em Direito, especialista em Gestão Pública, mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas, doutoranda em Ciências Jurídicas e
já atuou como advogada especializada em Direito do Trabalho. Entre
diversas outras atividades, cargos e funções, Reckziegel já foi diretora da Escola Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
e diretora da Federação das Mulheres Gaúchas. É desembargadora
do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4º região (Rio Grande do
Sul) desde outubro de 2012. O relator da indicação foi o senador Luis
Carlos Heinze (PP-RS).
— Durante toda a minha carreira profissional tenho defendido a
participação das mulheres em todas as esferas civilizatórias, assim como
tenho um olhar bastante solidário para as políticas públicas de combate
à violência contra a mulher e à sua inclusão social e profissional. Como
desembargadora, nunca perdi o olhar humanizado na solução dos conflitos sempre buscando obter a conciliação entre as partes, por acreditar
que a pacificação social sempre é mais efetiva através do entendimento
consensual — disse a desembargadora.
Natural de Aracaju (SE), Flávia Moreira Guimarães Pessoa já foi procuradora estadual e servidora do TRT da 20º região (Sergipe). É juíza
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titular da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju. Graduada em Direito, é especialista em Direito Processual e mestre em Direito, Estado e Cidadania.
É doutora e pós-doutora em Direito. Também é professora na Escola
Nacional da Magistratura do Trabalho, na Universidade Federal de Sergipe e na Universidade Tiradentes. No CNJ, é membro de grupo de trabalho relativo à participação feminina no Poder Judiciário e juíza auxiliar
em relação ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra
a mulher. A senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) foi a relatora da
indicação.

— Exerço a função de coordenadora da Escola Judicial do TRT da
20º região, cargo que também exerci de 2007 a 2014, o que tem me
permitido uma ampla visão dos problemas e desafios da magistratura
nacional. Sou membro do Observatório Nacional do Poder Judiciário e
do Ministério Público para monitoramento e efetividade das demandas
de grande repercussão social econômica e ambiental, que tem acompanhado, por exemplo, os casos dos desastres ambientais de Brumadinho
e Mariana. Acredito que a experiência nesses 24 anos de serviço público, 21 dos quais como magistrada, possa contribuir para o exercício das
funções perante o CNJ — disse a juíza.
Fonte: Agência Senado
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6ª Reunião – 03/03/2020
OFÍCIO “S” N° 41, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130A, inciso II, da Constituição Federal, a indicação do Senhor MOACYR REY
FILHO, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, na vaga
destinada a membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Autoria: Procuradoria-Geral da República
Relatoria: Senadora Soraya Thronicke
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor MOACYR REY FILHO, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, com 17 votos favoráveis.
OFÍCIO “S” N° 42, DE 2019
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do § 1º do
art. 130-A, da Constituição Federal, a indicação da Senhora EDIENE SANTOS LOUSADO, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público
- CNMP, no Biênio 2019/2021.
Autoria: Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG)
Relatoria: Senador Otto Alencar
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome da Senhora EDIENE SANTOS LOUSADO, para compor o Conselho Nacional do
Ministério Público, por unanimidade, com 17 votos favoráveis.
OFÍCIO “S” N° 2, DE 2020
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A,
inciso IV, da Constituição Federal, a indicação do Senhor PAULO MARCOS DE FARIAS, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público
- CNMP.
Autoria: Supremo Tribunal Federal
Relatoria: Senador Jorginho Mello
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Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à escolha do nome do Senhor PAULO MARCOS DE FARIAS, para compor o Conselho Nacional do
Ministério Público, por unanimidade, com 17 votos favoráveis.
Agência Senado
Nomes para o Conselho do Ministério Público seguem
ao Plenário com urgência
Da Redação | 03/03/2020, 15h44
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, após sabatina
nesta terça-feira (3), a indicação de três nomes para compor o Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP). Os três indicados ainda precisam ser confirmados pelo Plenário do Senado, para onde os textos foram enviados em regime de urgência.
O promotor de Justiça Moacyr Rey Filho vai ocupar a vaga destinada a membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele é promotor de Justiça desde 2004. Moacyr Filho disse que
vai procurar contribuir para o aprimoramento e para o fortalecimento
do Ministério Público. Sua indicação foi relatada pela senadora Soraya
Thronicke (PSL-MS)
O nome da promotora Ediene Santos Lousado foi sugerido pelo
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos
Estados e da União (CNPG). Ela iniciou a carreira no Ministério Público
da Bahia em 1993, tendo atuado durante 18 anos nas Promotorias de
Justiça de Bom Jesus da Lapa, Itiúba, Caravelas, Ilhéus e Barreiras. Ediene destacou o fato de ser a primeira mulher indicada pelo CNPG e prometeu continuar servindo à sociedade e ao Ministério Público de forma
ética e respeitosa.
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Para a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), Ediene Lousado
fará um importante trabalho no CNMP e vai representar todas as mulheres no país em sua atuação. O senador Otto Alencar (PSD-BA), relator da
indicação, elogiou o currículo e a competência da promotora.
— A indicada atou sempre com muita firmeza em todas as suas
ações. Ela reúne todas as condições éticas e morais e de conhecimento
para fazer um belo trabalho no conselho — registrou Otto.
A CCJ também aprovou o nome do juiz de direito Paulo Marcos de
Farias. Se aprovado em Plenário, vai ocupar uma das vagas reservadas a
indicados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Farias nasceu em 1974
em Tubarão (SC) e é mestre em ciência jurídica pela Universidade do
Vale do Itajaí (SC). Ele lembrou que entrou no Judiciário como estagiário,
em 1993, e que foi aprovado em concurso para juiz cinco anos depois.
O juiz ainda defendeu uma atuação do Ministério Público com base na
lisura e na eficiência.
— Se aprovado pelo Senado, pretendo trabalhar para estreitar
os laços entre o CNMP e Conselho Nacional de Justiça — afirmou
Farias, que teve sua indicação relatada pelo senador Jorginho Mello
(PL-SC).
Balanço de atividades 2019 - 2020
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Fiscalização
O CNMP executa a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público e de seus membros. Criado em 30 de dezembro de 2004 pela Emenda Constitucional 45, teve sua instalação concluída em 21 de junho de 2005. A sede fica em Brasília. O mandato de
conselheiro do CNMP é de dois anos, permitida uma recondução.
Fonte: Agência Senado
11ª Reunião – 22/09/2020
MENSAGEM (SF) N° 3, DE 2020
- Não Terminativo Submete à consideração do Senado Federal, nos termos do art. 123,
parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, o nome do Almirante
de Esquadra LEONARDO PUNTEL, para exercer o cargo de Ministro do
Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da transferência para a
inatividade do Ministro Carlos Augusto de Sousa.
Autoria: Presidência da República
Relatoria: Senador Marcos do Val
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Sabatina realizada com indicação aprovada.
MENSAGEM (SF) N° 24, DE 2020
- Não Terminativo Submete à consideração do Senado Federal, nos termos do art. 123
da Constituição Federal, o nome do Almirante de Esquadra CELSO LUIZ
NAZARETH, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da transferência para a inatividade do Ministro
Alvaro Luiz Pinto.
Autoria: Presidência da República
Relatoria: Senador Esperidião Amin
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Sabatina realizada com indicação aprovada
MENSAGEM (SF) N° 36, DE 2020
- Não Terminativo -
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Submete à consideração do Senado Federal, nos termos do art. 123
da Constituição Federal, o nome do Tenente-Brigadeiro do Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da transferência para a inatividade do Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, a partir de 2 de
outubro de 2020.
Autoria: Presidência da República
Relatoria: Senador Jorginho Mello
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Sabatina realizada com indicação aprovada.
Agência Senado
CCJ aprova três indicações para o Superior Tribunal Militar;
nomes vão ao Plenário
Da Redação | 22/09/2020, 12h47
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou na manhã desta
terça-feira (22) as indicações de três nomes ao Superior Tribunal Militar
(STM): o tenente-brigadeiro do ar Carlos Augusto Amaral Oliveira e os
almirantes de esquadra Leonardo Puntel e Celso Luiz Nazareth.
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Os três receberam 22 votos favoráveis e 1 contrário. A votação foi
feita em reunião semipresencial e agora os indicados vão ser analisados
em regime de urgência pelo Plenário, onde será necessária a maioria
simples dos votos para aprovação.
Durante a sabatina, os três oficiais reforçaram o compromisso das
Forças Armadas com a Constituição e o Estado democrático de direito.
Segundo eles, até há militares da reserva ou reformados ligados a movimentos sociais e políticos, mas Exército, Marinha e Aeronáutica continuam seguindo rigorosamente suas missões previstas no artigo 142 da
Carta Magna.
— A nossa Constituição em vigor é de 1988; já são 32 anos e, em
todo esse tempo, as crises políticas que houve neste período foram resolvidas num nível político. Todas elas. E as Forças Armadas ficaram inteiramente dentro da ordem legal. E vejo que é exatamente isso que
acontece — disse o almirante Leonardo Puntel.
Os indicados também abordaram a importância da Justiça Militar e
a necessidade de uma rápida prestação jurisdicional.
— A Justiça que tarda não é Justiça. Existe uma expectativa do cidadão de que ele veja em vida a solução dos seus problemas. Se ele não
tiver essa percepção de celeridade, ele deixa de confiar, o que é muito
ruim, e a gente não estaria cumprindo o nosso trabalho, a nossa destinação constitucional — avaliou o tenente-brigadeiro Carlos Augusto
Oliveira
Tradição
Criada em 1808, com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, a
Justiça Militar da União está hoje prevista no artigo 122 da Constituição.
O STM é composto de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo presidente
da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado. São oficiais-generais da Marinha, quatro oficiais-generais do Exército, três oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa, além de cinco civis.
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Veja mais detalhes dos indicados:
Leonardo Puntel
Mineiro de Belo Horizonte, ingressou na Marinha em 1973, no Colégio Naval e, ao longo de 47 anos de carreira, contabilizou mais de 5
mil dias de embarque. Comandou a Escola Naval, foi diretor de Ensino
da Marinha, diretor-geral de navegação e comandante de operações navais.
No parecer a indicação, Marcos do Val destacou a atuação do militar junto ao Comando de Operações Navais, no combate ao derramamento de óleo registrado meses atrás no litoral brasileiro.
Celso Luiz Nazareth
É carioca, entrou na Marinha pelo Colégio Naval em 1974 e
alcançou o posto máximo na carreira militar em 2017. Nos 46 anos de
trajetória profissional, exerceu postos de destaque, como adido naval
nos Estados Unidos e Canadá, comandante da Força de Submarinos e
chefe do Estado Maior da Armada.
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O relator da indicação foi o senador Esperidião Amin (PP-SC), que
durante a sabatina elogiou a dedicação do almirante nos quase 50 anos
de dedicação às forças armadas.
Carlos Augusto Amaral Oliveira
Também é carioca e ingressou na Aeronáutica como aluno da Escola
Preparatória de Cadetes o Ar (Epcar) em 1975. Comandou a Academia da
Força Aérea (AFA), foi diretor-geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e secretário-geral do Ministério da Defesa.
Atualmente, exerce o cargo de chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.

O relatório da indicação ficou a cargo do senador Jorginho Mello
(PL-SC).
Fonte: Agência Senado
12ª Reunião - 22/09/2020
OFÍCIO “S” N° 4, DE 2020
- Não Terminativo 62
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Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B,
inciso II e § 2º, da Constituição Federal, a indicação da Senhora MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, para o cargo de Corregedora-Geral do Conselho Nacional de Justiça, no biênio 2020/2022.
Autoria: Superior Tribunal de Justiça
Relatoria: Senadora Simone Tebet
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Sabatina realizada com indicação aprovada.
Agência Senado
Indicada para comandar CNJ critica a ‘aposentadoria financiada’
como punição para juízes
Da Redação | 22/09/2020, 17h41
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta terça-feira
(22) a indicação da ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), como a nova corregedora-geral do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Durante a sabatina, a magistrada criticou a
aposentadoria compulsória remunerada a magistrados, quando punidos pelo órgão.
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— A aposentadoria compulsória saiu da Constituição, mas continua
na Loman [Lei Orgânica da Magistratura]. Cabe ao STF propor ao Parlamento mudar isso. Este assunto precisa de reflexão, porque não faz
sentido imaginar que alguém possa receber como punição, algo que não
vai redundar em nenhuma consequência pro bolso - afirmou a ministra.
Ela tratou do tema após perguntas dos senadores Marcos Rogerio
(DEM-RO) e Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), que também defendem
o fim da aposentadoria compulsória remunerada para magistrados.
Parentes como advogados
Maria Thereza pediu que o Parlamento reflita sobre a “complexa
questão”, como definido pela ministra, da participação de parentes de
magistrados como advogados em processos tramitando nos Tribunais
superiores. A manifestação veio após o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) lembrar que só no STJ há mais de 7 mil processos contando com
a participação de parentes de magistrados e ex-magistrados dessa Corte
como advogados.
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— A lei já é clara, o magistrado não pode participar de julgamentos
em processos em que haja a participação de parentes. Mas se ele não
for o juiz do caso, nada impede que seu parente advogue. Também acho
que esta questão merece uma reflexão maior do Parlamento. É algo
complexo, mas quem sabe possa-se inserir alguma mudança também
para estes casos, como fazer isso —defendeu.

Quarentena para juízes e procuradores
Maria Thereza também sugeriu que o Congresso estabeleça uma
quarentena para que ex-juízes, ex-procuradores e ex-policiais possam
entrar na carreira política.
— Esse tema já vem sendo discutido pela sociedade, e é muito importante regulamentá-lo. O ministro Dias Toffoli chegou até mesmo a sugerir
um prazo bastante longo, de 8 anos, para esta quarentena — lembrou.
O senador Rogerio Carvalho (PT-SE) questionou a razão de o CNJ,
não julgar casos envolvendo o ex-juiz federal Sérgio Moro, que julgou as
ações da Operação Lava Jato. Lembrou que o STF definiu como ilegal a
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divulgação, feita por Moro poucos dias antes da abertura do processo
de impeachment contra Dilma Rousseff, de uma conversa telefônica da
ex-presidente com o também ex-presidente Lula. Mesmo assim, o CNJ
arquivou a representação contra Moro tratando do caso, e outras 30
questionando o que Carvalho vê como “uma evidente atuação parcial
de Moro na Lava Jato, buscando objetivos políticos”, como teria sido revelado pelo site The Intercept. Na resposta, Moura disse que o CNJ “não
cede a pressões, contra ou favor de ninguém”.
Outros temas
A ministra também voltou a reiterar seu posicionamento de que
políticos em exercício de mandatos eletivos devem ser afastados de
seus cargos quando há uma decisão judicial neste sentido, mas apenas
por decisões colegiadas, e não monocráticas. Lembrou que deixou clara
esta posição no recente caso do afastamento do governador do Rio de
Janeiro, Wilson Witzel, no julgamento pela Corte Especial do STJ.

Maria Thereza também disse ser necessário incrementar o mecanismo
de repercussão geral por parte dos tribunais superiores, como uma das medidas visando tornar a prestação de Justiça mais rápida aos cidadãos brasileiros.
Fonte: Agência Senado
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13ª Reunião - 22/09/2020
MENSAGEM (SF) N° 59, DE 2020
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 52,
inciso III, combinado com o art. 84, inciso XIV, da Constituição Federal, o
nome do Juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região KASSIO NUNES
MARQUES para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal em vaga decorrente da aposentadoria voluntária do Ministro José
Celso de Mello Filho.
Autoria: Presidência da República
Relatoria: Senador Eduardo Braga (Substituído por Ad Hoc)
Relatoria Ad hoc: Senador Rodrigo Pacheco
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Sabatina realizada com indicação aprovada com 22
(vinte e dois) votos favoráveis e 5 (cinco) votos contrários.
Agência Senado
CCJ aprova Kassio Marques para o Supremo; indicação
segue para votação em Plenário
Anderson Vieira | 21/10/2020, 18h45
O desembargador Kassio Nunes Marques venceu a primeira etapa
na busca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Por 22 votos
favoráveis e cinco contrários, ele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (21) e agora deverá passar pelo
crivo do Plenário, onde precisará do apoio de pelo menos 41 senadores.
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Piauiense de 48 anos, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (MSF
59/2020) para ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Celso de Mello.
A relatoria da indicação na CCJ ficou a cargo do senador Eduardo Braga
(MDB-AM), que não participou da sabatina por estar com coronavírus.
O voto foi lido por Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
Kassio Marques respondeu aos senadores durante dez horas. Além
de expor sua opinião sobre temas polêmicos como aborto e prisão após
a condenação em segunda instância, teve de dar explicações sobre seu
currículo: defendeu-se de acusações de que teria cometido plágio em
sua dissertação de mestrado e justificou as representações contra ele
no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por lentidão no julgamento de
processos.
Plágio
Já na abertura da sabatina, prevendo que sua formação acadêmica seria questionada, Kassio Marques quis responder aos que apontam
incongruências seu currículo. Sobre as acusações de plágio, o indicado
alegou que a instituição de ensino para a qual ele apresentou a dissertação contava com o sistema antiplágio mais moderno de Portugal.
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— À época, a Universidade Autónoma de Lisboa era detentora do
sistema antiplágio mais moderno do país, que era o sistema Ephorus.
Diferentemente do que se escreve, essa dissertação foi submetida ao
sistema da universidade, o que traz segurança para o discente. Logicamente, eu não sei dizer quais são os critérios que um ou outro veículo
de comunicação está utilizando em relação à definição do que seja o
plágio — afirmou.

Lava Jato
A maior operação de combate à corrupção realizada no país foi
tema recorrente da sabatina desta quarta-feira. Kassio Marques disse
que não há um brasileiro que não reconheça o mérito desta e de outras
grades operações, quando são legitimadas pela participação do Ministério Público, do Poder Judiciário e da Polícia Federal.
— O que pode acontecer em qualquer operação, em qualquer decisão, em qualquer esfera, é que, se houver determinado ato ou conduta
irregular, essas correções podem ser feitas, nada é imutável — afirmou.
O sabatinado chegou a ser pressionado por alguns senadores, que
queriam respostas mais completas e detalhadas sobre o tema. O desembargador alegou que existem processos relacionados à Lava Jato
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em tramitação em outros tribunais e no Supremo, o que o impediria de
tecer comentários e juízos de valor. O mesmo se aplicaria ao inquérito
sobre fake news, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes.
— É por isso que eu peço desculpas por não ser incisivo, por não
dar uma resposta cirúrgica em relação ao que penso [...] No meu caso,
há uma outra incidência: se eventualmente esta Casa não vier a aprovar
o meu nome, eu vou voltar fisicamente para o TRF-1 e estarei submetido a sanção disciplinar porque eu estaria aqui descumprindo uma lei
— justificou.

Representações no CNJ
Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Lasier Martins (Podemos-RS) quiseram saber o que justifica a existência de dezenas de representações contra o desembargador no CNJ por conta da morosidade
na conclusão dos processos.
O sabatinado disse que tem apresentado alta produtividade — com
mais de 185 mil provimentos jurisdicionais em dois anos — e alegou que
o TRF-1 é o maior tribunal federal do mundo, com 550 mil processos. E
ressaltou que cada magistrado tem em seu gabinete de 15 mil a 25 mil
processos.
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- Quando eu entrei no tribunal, tinha um acervo de 23 mil processos previdenciários, tudo físico. Se fizerem uma simples consulta, provavelmente a quantidade de representações que eu tive no CNJ é inferior
à média de julgadores. E nenhuma das 33 representações dizem respeito à conduta do magistrado. Eu nunca sofri uma reclamação funcional
sob qualquer outra acusação —defendeu-se.
Esposa em gabinete
Ainda a pedido do senador Alessandro Vieira, Kassio Marques respondeu sobre o trabalho de sua esposa, Maria do Socorro Marques,
como servidora comissionada no gabinete do senador Elmano Férrer
(PP), que também é do Piauí.
Segundo o desembargador, é difícil para um parlamentar importar
toda a força de trabalho de um estado pequeno e sem muitos recursos,
principalmente levando-se em conta o alto custo de vida de Brasília.
Portanto, na opinião dele, pessoas que detêm algum tipo de experiência
e que já moram na capital têm o facilitador de serem contratadas.

— Foi o que aconteceu muito provavelmente, eu não consigo com
exatidão dizer, mas ela já possuía uma experiência nesta Casa. Muito
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provavelmente, quando o senador Elmano vislumbrou essa possibilidade, a contratou — afirmou.
Aborto
O tema aborto foi mencionado pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE). O indicado foi breve, limitando-se a responder que analisa
com razoabilidade a questão e que “o Poder Judiciário já muito provavelmente exauriu todas as hipóteses”.
— O meu lado pessoal eu deixei bem claro na minha apresentação:
sou um defensor do direito à vida e tenho razões pessoais para isso. Se
eventualmente for necessário, até o fim posso expor questões familiares, questões pessoais, experiências por mim vividas. A minha formação
é sempre em defesa do direito à vida — afirmou.
Indicação política
Eduardo Girão criticou o presidente da República, Jair Bolsonaro,
pela indicação de Kassio Marques. O senador disse que Bolsonaro “traiu
a população” ao não indicar alguém com “valores conservadores e bandeiras firmes”, como o apoio incondicional à Lava Jato, à prisão após a
condenação em segunda instância.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)
defendeu o juiz, lembrando que houve uma ampla aceitação do nome
pela comunidade jurídica. Também destacou o fato de que ele poderá
ser o único representante do Nordeste no Supremo, detalhe lembrado
por outros parlamentares, como Ciro Nogueira (PP-PI), Eduardo Gomes
(MDB-TO), Eliziane Gama (Cidadania-MA) e por Cid Gomes (PDT-CE),
que chegou a citar o reflexo da supremacia econômica das regiões Sul e
Sudeste na mais alta corte do país.
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— O indicado reúne predicados à altura da missão que o presidente
acertadamente lhe confiou. De perfil conciliador, tem trajetória marcada
pelo respeito às instituições e ao equilíbrio democrático. A ampla aceitação da indicação pela comunidade jurídica e por diversos setores da sociedade vem confirmar o mérito da escolha — afirmou Fernando Bezerra.
Prisão em segunda instância
Ao analisar a polêmica sobre a prisão de condenados após a decisão em segunda instância, Kassio Marques disse que o assunto está com
o Congresso Nacional, que “tem toda competência e instrumentos para
ouvir sociedade e instituições”.
— Entendo que esta matéria está devolvida ao Parlamento. Cabe
ao Congresso agora ouvir a sociedade, as instituições, e já há uma PEC
tratando do tema. O debate está evoluindo, com uma participação muito profícua dos juristas. Este tema me preocupa também, estou acompanhando e penso que devem ser tomados todos os cuidados buscando
evitar futuras judicializações — sintetizou.
Garantismo
O senador Major Olimpio (PSL-SP), por sua vez, manifestou preocupação
com o fato de Kassio Marques ter se declarado garantista. O indicado reBalanço de atividades 2019 - 2020
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bateu dizendo que o garantismo judicial nada mais é do que a aplicação
da lei e da Constituição e não se confunde com leniência ou o textualismo, que retrata a postura de se aplicar a literalidade das normas, sem o
exercício da hermenêutica e análise das consequências do caso concreto.  

— Sim, eu tenho esse perfil. O garantismo deve ser exaltado porque
todos os brasileiros merecem o direito de defesa. Todos os brasileiros,
para chegarem a uma condenação, precisam passar por um devido processo legal. E isso é o perfil do garantismo, que, de certa forma, pode
estar sendo interpretado de uma forma diferente, inclusive com esse
instituto do textualismo e o originalismo — disse.
Indagado se o garantismo não atrapalha o combate à corrupção e
favorece a impunidade, Kassio Marques afirmou que a maioria dos magistrados que conduzem grandes investigações são cumpridores das leis
e da Constituição.
— Um ou outro ato ilegal ou inconstitucional, se ocorrer, não pode
passar à margem da apreciação do Judiciário. Não verifico nenhum conflito entre ser um juiz garantista e isso de alguma forma atrapalhar o
combate à corrupção. Ao contrário, acho que chegaremos a uma construção muito mais justa ao final e sem margem para nulidade no processo — afirmou.
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Kassio Marques informou ainda que durante o período em que esteve em plantões judiciários no TRF-1, recebeu pedidos de 30 habeas-corpus e indeferiu 28.
Legítima defesa e porte de arma
Ao opinar sobre porte e posse de arma de fogo, o indicado lembrou
a existência de controvérsia quanto ao limite da competência do Poder
Executivo de regulamentar o tema. Ele disse ter uma arma em casa, mas
não a porta consigo quando está na rua.
— A minha posição pessoal a respeito da utilização de armas é: eu
tenho em casa, mas eu não ando armado. O meu perfil pessoal é daquele que a arma serve a depender de cada circunstância, onde o cidadão
mora, o nível de violência da cidade, para a proteção da sua residência
e da sua família. Mas não é uma posição jurídica; é uma posição pessoal
— declarou.

Lagosta no STF
O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) criticou a a decisão favorável dada, no ano passado, pelo desembargador Kassio Marques ao edital de licitação do serviço de refeições institucionais elaborado pelo
STF. Kajuru considerou imorais e revoltantes as exigências do certame,
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prevendo bacalhau, lagosta, camarões e vinhos com pelo menos quatro
premiações internacionais.
A questão foi judicializada e chegou à mesa do desembargador no
TRF-1, segundo o qual a compra, inspirada em uma licitação do Ministério das Relações Exteriores, não era para uso do dia a dia dos ministros,
mas para situações pontuais e eventuais. Tal informação foi, já no fim da
reunião, rebatida pelo senador Kajuru, que reclamou também de privilégios dos ministros do Supremo.
— O que chegou a mim naquele momento era uma suspensão de
liminar, dada por por uma juíza federal, que tem requisitos completamente diferentes dos requisitos de mérito. Na suspensão de liminar,
não se entra no mérito da questão. Não se diz se uma parte ou outra
tem razão, apenas se suspende os efeitos da decisão, que continuará a
ser julgada pelo tribunal ou por um órgão fracionário, que analisará a
questão — declarou Kassio Marques.

TV Justiça
Os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Renan Calheiros (MDB-AL)
quiseram saber a opinião do sabatinado sobre a transmissão dos julgamentos do Supremo pela TV Justiça.
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Segundo Kassio, a existência da emissora é uma questão interna do
Supremo e ele não teria condições de opinar por desconhecer as razões
que levaram os ministros a optarem pela transmissão ao vivo das sessões plenárias.
— Desconheço o histórico e as razões desse debate, mas não me
sentiria de forma alguma acanhado se eventualmente, após obter autorização do Senado para integrar a Corte, indagar aos demais colegas e
procurar as razões pelas quais se convenceram ser essa a melhor solução. Cabe a mim respeitar esse entendimento — disse.
Foro privilegiado
O foro especial de julgamento para autoridades dos três Poderes
foi levado à sabatina pelo senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL), que é a
favor de regras muito mais restritivas.
— A permanência do foro privilegiado leva a situações vexatórias
em que parlamentares acusados, inclusive de crimes como homicídio,
não sejam julgados como pessoas comuns, incentivando a total impunidade. E aí se cria aquela já tradicional confusão entre imunidade e
impunidade — reclamou Rodrigo Cunha.
Kassio Marques lembrou que recentemente o Supremo já tomou
decisão importante a respeito, limitando o foro, e acrescentou que o
assunto pode ser aperfeiçoado no Congresso Nacional.
Minorias e meio ambiente
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) abordou a situação ambiental do país e pediu que o indicado, caso assuma vaga no Supremo,
faça cumprir a proteção do meio ambiente prevista na Constituição. Ele
também pediu atenção especial às minorias, que não estão representadas em muitas instituições brasileiras.
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Kassio Marques lembrou que a proteção de grupos vulneráveis está
prevista na Constituição e trata-se de um dever do Estado, da sociedade
e de todos os brasileiros, não somente do Poder Judiciário.
Mulheres
Preocupada com a escalada da violência contra as mulheres no Brasil, a senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) quis saber do sabatinado
o que ele pensa sobre o tema e como o Poder Judiciário pode colaborar
no enfrentamento do problema. A representante do Espírito Santo reclamou da impunidade e citou um vídeo recente circulando nas redes
sociais em que um homem dá uma sequência de violentos socos em
uma mulher com a qual mantinha relacionamento.
— No âmbito das políticas publicas, acredito que o CNJ pode contribuir, por exemplo, em relação à especialização de varas. O que pode
haver também é uma integração maior de informações para a evolução
de políticas em cada estado da Federação — avaliou.
e-Cidadania
No fim da reunião, a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet
(MDB-MS), abriu espaço para a leitura das perguntas enviadas ao Senado pela população por meio do portal e-cidadania. A maioria dos ques78
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tionamentos, esclareceu, já havia sido apresentada pelos senadores ao
longo do dia.

Ao encerrar, Simone Tebet disse que a preocupação era dar uma
resposta à sociedade e foi possível mostrar que não foi uma sabatina
meramente protocolar, como previra parte da imprensa.
— Não houve nenhum tema atual que não tenha sido questionado
e que não tenha sido respondido pelo sabatinado. Eu estava certa quando fiz uma defesa intransigente dessa comissão e do trabalho secular do
Senado. Foi fundamental a participação de todos — concluiu.
Fonte: Agência Senado
14ª Reunião – 15/12/2020
MENSAGEM (SF) N° 57, DE 2020
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o
art. 52, inciso III, alínea “f”, da Constituição, combinado com o art. 6° da
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Lei Complementar nº 80, de 12 de Janeiro de 1994, o nome do Senhor
DANIEL DE MACEDO ALVES PEREIRA, Defensor Público Federal, no Estado do Rio de Janeiro, para exercer o cargo de Defensor Público-Geral
Federal, na vaga decorrente do término do mandato do Senhor Gabriel
Faria Oliveira.
Autoria: Presidência da República
Relatório: Pronto para deliberação
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Resultado: Sabatina realizada com indicação aprovada com 24 votos favoráveis e 2 votos contrários.
OFÍCIO “S” N° 6, DE 2020
- Não Terminativo Indicação do nome do Sr. LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO para compor o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, na vaga destinada ao Senado Federal.
Autoria: Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP), Senador Fernando
Bezerra Coelho (MDB/PE), Senador Rogério Carvalho (PT/SE), Senador
Nelsinho Trad (PSD/MS), Senador Irajá (PSD/TO), Senador Antonio Anastasia (PSD/MG), Senador Diego Tavares (PP/PB), Senador Esperidião
Amin (PP/SC), Senador Eduardo Braga (MDB/AM), Senador Weverton
(PDT/MA)
Relatório: Pronto para deliberação
Relatoria: Senador Weverton
Resultado: Sabatina realizada com indicação aprovada com 23 votos favoráveis e 3 votos contrários.
OFÍCIO “S” N° 7, DE 2020
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103B, inciso XIII, da Constituição Federal, o nome do Sr. MÁRIO HENRIQUE
AGUIAR GOULART RIBEIRO NUNES MAIA, para compor o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, na vaga destinada à Câmara dos Deputados.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Cid Gomes
Relatório: Pronto para deliberação
80

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Resultado: Sabatina realizada com indicação aprovada com 16 votos favoráveis e 10 votos contrários.
OFÍCIO “S” N° 8, DE 2020
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130A, inciso VI, da Constituição Federal, o nome do Sr. OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público
- CNMP, na vaga destinada à Câmara dos Deputados.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Jorginho Mello
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Sabatina realizada com indicação aprovada com 23 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 abstenção.
OFÍCIO “S” N° 9, DE 2020
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103B, inciso X, da Constituição Federal, o nome do Procurador Regional da
República SIDNEY PESSOA MADRUGA DA SILVA, para compor o Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, na vaga destinada ao Ministério Público da
União.
Autoria: Procuradoria-Geral da República
Relatoria: Senador Carlos Portinho
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Sabatina realizada com indicação aprovada com 25 votos favoráveis e 1 abstenção.
Aprovada pela CCJ,
indicação a defensor público-geral segue para o Plenário
Rodrigo Baptista | 15/12/2020, 12h37
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta terça-feira (15) a indicação de Daniel de Macedo Soares Alves Pereira
para o cargo de defensor público-geral federal.
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Com atuação na Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro, Pereira foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para chefiar a DPU por
dois anos na vaga aberta com o fim do mandato do defensor Gabriel
Faria Oliveira. A indicação (MSF 57/2020) foi relatada pelo senador Antonio Anastasia (PSD-MG) e segue para votação no Plenário do Senado.
Foram 24 votos favoráveis e 2 contrários.
Daniel Pereira participou da sabatina presencialmente. Em sua fala
inicial, o indicado pediu apoio dos senadores para o fortalecimento da
Defensoria Pública. Ele lembrou que a Emenda Constitucional 80, promulgada em 2014, determinou a expansão da Defensoria e previa que,
até 2022, deveria haver defensores em todos os locais onde existe uma
unidade da Justiça Federal. Mas, segundo Pereira, a aplicação do teto de
gastos públicos, criado pela Emenda Constitucional 95, de 2016, interrompeu o cumprimento do projeto. Hoje a Defensoria Pública da União
está presente em apenas 29% das comarcas, segundo o indicado.
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— É notório que a acusação foi fortalecida pelo Congresso. A Defensoria também precisa ser fortalecia. A EC 80 determinou a expansão
da defensoria até 2022. Esse projeto constitucional foi interrompido
pela Emenda 95. A emenda do teto em algum momento se tornará insustentável — avaliou.
A observação veio após Daniel Pereira comparar o “tamanho” da
Defensoria Pública com outros órgãos. Ele chamou a atenção para o que
classificou de “discrepância latente” entre a Defensoria e outras instituições públicas. Segundo Pereira, a Advocacia-Geral da União e o Ministério Público contam com centenas de cargos de confiança, os chamados
DAS, enquanto que a Defensoria tem apenas 14. Além disso, são 1880
procuradores da República contra 643 defensores públicos federais.

E a situação do atendimento ao público ainda pode piorar. Segundo
Pereira, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 186/2019 — a chamada PEC Emergencial, que cria gatilhos para controle dos gastos públicos — é outro risco à existência da DPU e pode até “varrer a defensoria
do mapa”.
— A PEC 186 vai varrer a defensoria pública do mapa. Nós vamos
começar a fechar unidades. Teremos retrocesso de direitos fundamenBalanço de atividades 2019 - 2020
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tais para o idoso, para os ribeirinhos, para os quilombolas, para os seringueiros — alertou o defensor.
A fala de Daniel Pereira foi em resposta a um questionamento do
relator da indicação, senador Antonio Anastasia (PSD-MG), sobre os
“perigos que rondam a defensoria pública”. Diante do posicionamento do indicado, Anastasia afirmou que a Defensoria Pública, não só da
União, mas também dos estados, ainda não completou seu “ciclo de
consolidação administrativa e institucional” e pediu apoio dos senadores para fortalecer a instituição.
— Defendo que tenhamos um olhar diferenciado e especial para as
defensorias públicas quer nas questões orçamentárias quer nas questões vinculadas à composição de seus quadros porque a presença da
defensoria pública como assistência judiciária gratuita aos necessitados
é imprescindível para a garantia da justiça — afirmou.

Outros senadores também manifestaram preocupação com o cumprimento da Emenda Constitucional 80, como a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), Rogério Carvalho (PT-SE), Diego Tavares (PP-PB)
e Esperidião Amin (PP-SC). Segundo Simone, desde 2014 aumentou o
número de comarcas com a presença da Defensoria, mas devido às restrições orçamentárias, não será possível cumprir o que determina a EC
84

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

até 2022. Simone perguntou ao indicado de que forma o Senado pode
ajudar na expansão da defensoria e garantir amplo acesso à Justiça
Em resposta, Daniel Pereira defendeu a retirada do orçamento da
DPU das regras do teto. Segundo ele, é “uma luta pela existência”.
— A emenda do teto está sendo perversa. Hoje cobrimos apenas
29% das seções e subseções na Justiça Federal. Há um desequilíbrio
quando se tem uma acusação fortalecida e não se tem uma defesa fortalecida. A saída é excepcionar a Defensoria do teto de gastos. É utópico, mas não há outra solucão. Não é uma pauta corporativista, estamos
lutando pela nossa existência — afirmou o indicado.
Participação popular
O relator, Antonio Anastasia, ainda leu pergunta encaminhada pela
cidadã Marina Rongo, de São Paulo, por meio do Portal E-Cidadania sobre a percepção do indicado em relação à presença da DPU em conselhos, comitês e outros espaços de participação social.
— É uma relação de via de mão dupla. Trabalhamos para um processo de conscientização de direitos, de educação de direitos. A sociedade civil que nos alimenta de informações que, com esteio técnico,
podemos avaliar sobre a possibilidade de ingressar com uma ação coletiva. O melhor caminho é a construção de pontes pela via extrajudicial
— respondeu o indicado.
Perfil
Daniel de Macedo ingressou na Defensoria Pública da União (DPU)
por meio de concurso público em 2006. Iniciou suas atividades na instituição no município de Guarulhos, em São Paulo, onde atuou como
defensor-público chefe. A partir de 2007, foi transferido para a DPU no
Rio de Janeiro. Lá, foi titular do 4° Ofício Criminal ( 2007 a 2010) e do
2° Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva (2011 a 2016). No período de 2016 a 2020, passou a exercer o cargo de Defensor Regional de
Direitos Humanos e Integrante da Rede de Controle de Gestão Pública,
também no Rio de Janeiro.
Paralelamente, o indicado para chefiar a DPU em nível nacional participou de atividades vinculadas à área de saúde dentro da instituição.
Foi coordenador da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, entre
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2017 e 2020; coordenador do Grupo de Trabalho em Saúde da DPU, de
2016 a 2020; e integrou o Comitê Regional de Saúde do Rio de Janeiro
do Conselho Nacional de Justiça (2016 a 2020).
Daniel de Macedo também é professor de pós-graduação em direito processual civil e direito médico na Fundação Getúlio Vargas (FGV),
na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj) e na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
(Femperj).
Indicações para o Conselho Nacional de Justiça vão a Plenário
Da Redação | 15/12/2020, 12h36
Seguiram para o Plenário três indicações para vagas destinadas ao
Ministério Público da União (MPU), ao Senado Federal e à Câmara dos
Deputados junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no biênio 20212022. Os candidatos foram sabatinados e tiveram seus nomes aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta terça-feira (15).
Os integrantes do CNJ são nomeados pelo presidente da República para
mandatos de dois anos, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, sendo admitida uma recondução.
Os três candidatos participaram presencialmente da sabatina. São
eles: Sidney Pessoa Madruga da Silva (MPU); Luiz Fernando Bandeira de
Mello Filho (Senado) e Henrique Aguiar Goulart Ribeiro Nunes Maia (Câmara). Alguns senadores, como Angelo Coronel (PSD-BA) e Esperidião
Amin (PP-SC), participaram virtualmente da reunião, em atendimento às
medidas de contenção do coronavírus. No entanto, as votações de autoridades sempre são feitas de forma obrigatoriamente presencial e secreta,
por meio de painéis instalados em pontos estratégicos do Senado.
MPU
Para a vaga que cabe ao MPU, a CCJ aprovou o nome do procurador
regional da República Sidney Pessoa Madruga da Silva, com 25 votos
favoráveis, nenhum contrário e um voto em branco. O relator foi o senador Carlos Portinho (PSD-RJ), que destacou a qualificação do indicado:
ingressou no MPF em 1997 e teve atuação profissional em áreas como
improbidade; cidadania/direitos humanos; saúde; educação e índios e
minorias.
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Aos senadores, Sidney se mostrou favorável a que processos de
pouca repercussão e crimes de menor envergadura sejam solucionados
por via extrajudicial. Para ele, o instrumento da chamada justiça restaurativa poderia ter um papel relevante no Brasil. Nessa técnica, a solução
de conflito e violência se orienta pela criatividade e sensibilidade a partir da escuta dos ofensores e das vítimas.
Em 2020, Sidney Pessoa foi nomeado corregedor auxiliar da Corregedoria-Geral do MPF e coordenador nacional do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe) para os anos 2020-2021. Também
cumpre seu segundo mandato no Grupo de Trabalho de Pessoas com
Deficiência, sendo o único representante do MPF junto a esse colegiado
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
— Essa escolha trouxe repercussões profundas na minha trajetória
familiar e profissional, pois conheci de perto a extensão do nosso Brasil
e, sobretudo, realidades sociais e econômicas completamente distintas,
o que, sem dúvida, moldou o meu agir e o meu pensar e que poderá
muito contribuir no Conselho Nacional de Justiça — declarou.
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Senado
O secretário-geral da Mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira
de Mello Filho, foi aprovado para ocupar a vaga destinada à Casa, com
23 votos favoráveis e três contrários. Ele está encerrando seu segundo mandato no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), onde
ocupou, a exemplo do que acontece agora no CNJ, vaga reservada ao
Senado. O relator do processo na CCJ foi o senador Weverton (PDT-MA).

Bandeira fez um balanço de seu histórico profissional e falou da
perspectiva de atuação no CNJ, caso tenha seu nome confirmado pelo
Senado. Para ele, a conduta exigida em cargos assim é uma postura crítica, de controle, que tende a trazer ao debate público questões controversas, até polêmicas, mas que devem ser discutidas. Respondendo
questionamentos de senadores como Diego Tavares (PP-PB) e Rogério
Carvalho (PT-SE), Bandeira também falou sobre como romper corporativismos e evitar excessos no âmbito judicial.
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— Em todos os Poderes, sempre haverá pressões naturais de autodefesa e proteção da corporação. Não se tratam de críticas exclusivas.
São realidades do Legislativo, assim como do CNMP e do CNJ. Aponto
essa questão porque, na minha experiência, por várias vezes me vi junto
a conselheiros numa posição contra majoritária que, muitas vezes, não
se torna vencedora, mas se mostra importante para apontar eventuais
incoerências, que devem ser exploradas num órgão de controle externo
— afirmou.
Bandeira é consultor legislativo do Senado desde 2004. Já foi consultor-geral adjunto; advogado-geral, chefe de Gabinete da Presidência
e diretor-geral da Casa.
Câmara
Para a vaga destinada à Câmara junto ao CNJ, foi aprovada a indicação de Mário Henrique Aguiar Goulart Ribeiro Nunes Maia, com 16
votos a favor e 10 contra. De acordo com o relator, senador Cid Gomes
(PDT-CE), Mário Henrique vai preencher vaga destinada a cidadão de
notável saber jurídico e reputação ilibada. O candidato é filho do ministro Napoleão Nunes Maia, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele
informa, na documentação apresentada ao Senado, que seu pai deverá
deixar de atuar como ministro do STJ em dezembro.
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Em resposta a senadores como Rogério Carvalho, que o questionaram sobre suas ideias para o conselho, Mário defendeu a figura do
conselheiro itinerante, preferencialmente em estados do Nordeste, e o
reaproveitamento de juízes aposentados, a exemplo do que aconteceu,
sem êxito, em estados como São Paulo e Minas Gerais.
— Vários magistrados têm suas carreiras construídas com investimento maciço do Estado e, no fim, são pegos pela iniciativa privada,
quando poderiam trazer status aos [chamados] direitos indisponíveis.
Seria uma grata contribuição.
Formado em direito pelo Centro Universitário Farias Brito (2008 a
2012), no Ceará, o indicado exerceu cargos em comissão no Tribunal de
Justiça e na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Em argumentação encaminhada ao Senado, o indicado assinalou sua expectativa de “contribuir para a efetivação dos valores que regem a atuação do
CNJ, por meio da indução de uma atuação responsável e idônea”.
Fonte: Agência Senado
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Comissão aprova
recondução de Otavio Luiz Rodrigues Junior para o CNMP
Da Redação | 15/12/2020, 13h27
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta terça-feira (15) a recondução do advogado da União Otavio Luiz Rodrigues Junior para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
no biênio 2021-2022. Foram 23 votos a favor, 2 contra e 1 em branco.

A exemplo da primeira indicação ao conselho, aprovada em 2018,
a recondução de Otavio Luiz Junior foi feita pela Câmara dos Deputados
e, desta vez, relatada pelo senador Jorginho Mello (PL-SC). O processo
será submetido agora ao Plenário do Senado.
Questionado pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE) sobre o que os
conselhos devem fazer para romper com o “pacto corporativo” e evitar
a proteção do exercício incorreto da função, Otavio Luiz Junior respondeu que o CNMP aplicou quase 45% de sanções em relação ao número
de processos administrativos disciplinares (PADs).
— Temos que defender uma participação cada vez mais maior do
Parlamento na fiscalização, no controle e na prestação de contas das
nossas atividades. O grosso do nosso trabalho, infelizmente, ainda é
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para suprimir as omissões das corregedorias locais. São casos que não
foram resolvidos na origem e batem à porta do CNMP.
O indicado afirmou ainda que o CNMP tem apenas 15 anos de funcionamento e é preciso ser repensado a partir de agora.
Além de atuar no CNMP nos últimos dois anos, Otavio Luiz Junior
exerceu os cargos de advogado-geral da União adjunto, em 2009; conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a partir de
2015; e consultor da União no biênio 2012-2013. Sua trajetória profissional na área jurídica também incluiu assessoria a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem
como consultoria aos Ministérios da Justiça e das Comunicações.
Do currículo do indicado também consta, desde 2014, a coordenação da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo, integrada por
diversas universidades. Desde a mesma data, é editor da Revista de Direito Civil Contemporâneo (ThomsonReuters). Atualmente, atua como
professor associado de direito civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).
Durante a sabatina, Otavio Luiz Junior ressaltou que uma parte do
eixo de trabalho do conselho é a valorização do Parlamento e dos espaços de controle social e democrático do Ministério Público.
— Atuamos fortemente com a presidente da comissão, Simone Tebet [MDB-MS], e com o senador Antonio Anastasia [PSD-MG] no projeto
que resultou no regime jurídico emergencial e transitório das relações
de direito privado (PL 1.179/2020). A Lei 14.010 foi uma resposta desse
Parlamento, construída com o Poder Judiciário, para os graves problemas da pandemia no direito privado.
15ª Reunião – 15/12/2020
OFÍCIO “S” N° 10, DE 2020
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A,
inciso VI, da Constituição Federal, o nome do Sr. ENGELS AUGUSTO MUNIZ, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, na
vaga destinada ao Senado Federal.
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Autoria: Senador Eduardo Braga (MDB/AM), Senador Otto Alencar
(PSD/BA)
Relatoria: Senador Diego Tavares
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Sabatina realizada com indicação aprovada com 15 votos favoráveis, 6 votos contrários e 1 voto em branco.
OFÍCIO “S” N° 11, DE 2020
- Não Terminativo Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A,
inciso VI, da Constituição Federal, o nome do Sr. EDVALDO NILO DE ALMEIDA, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP,
na vaga destinada ao Senado Federal.
Autoria: Senador Ciro Nogueira (PP/PI), Senador Jorginho Mello
(PL/SC), Senadora Leila Barros (PSB/DF), Senador Alvaro Dias (PODEMOS/PR), Senador Wellington Fagundes (PL/MT), Senador Mecias de
Jesus (REPUBLICANOS/RR), Senador Major Olimpio (PSL/SP), Senador
Telmário Mota (PROS/RR), Senador Rogério Carvalho (PT/SE), Senador
Roberto Rocha (PSDB/MA), Senador Eduardo Gomes (MDB/TO), Senador Esperidião Amin (PP/SC), Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL), Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA)
Relatoria: Senador Jorginho Mello
Relatório: Pronto para deliberação
Resultado: Sabatina realizada com indicação aprovada com 15 votos favoráveis e 7 votos contrários.
CCJ aprova
Edvaldo Almeida e Engels Muniz para o Conselho Nacional
do Ministério Público
Da Redação | 15/12/2020, 16h51
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovou nesta terça-feira (15) indicações de nomes para o o Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP). Entre os indicados aprovados pela CCJ estão
Edvaldo Nilo de Almeida e Engels Augusto Muniz. As respectivas sabatinas e as votações foram realizadas em sessões semipresenciais. Para
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que essas indicações sejam confirmadas, elas ainda terão de ser votadas
e aprovadas no Plenário do Senado.

Edvaldo Nilo de Almeida foi aprovado pela comissão com 15 votos
favoráveis a sete contrários. Engels Augusto Muniz obteve na CCJ 15 votos a favor, seis contra e um voto em branco.
Essas indicações tramitam no Senado sob a forma dos seguintes
ofícios: OFS 10/2020, no caso de Engels, e OFS 11/2020, no caso de Edvaldo.
Supersalários
Os dois indicados se comprometeram, caso aprovados no Plenário
do Senado, a combater supersalários, vantagens indevidas e eventuais
tentativas de “drible” ao teto constitucional. O assunto foi abordado
pela senadora Leila Barros (PSB-DF), que lembrou a existência de irregularidades, principalmente nos ministérios públicos estaduais.
Engels Augusto Muniz disse que tais situações incomodam a todos os brasileiros e que o combate a esses casos deve ser uma luta
constante.

94

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

— E a atuação do conselho tem que ser firme. O CNMP tem que
zelar pelo dinheiro publico e cuidar dessas situações, fazendo com que
a vontade do povo seja cumprida. Me comprometo, uma vez escolhido,
a ser firme no combatente a esse tipo de situação — afirmou.

Para Edvaldo Nilo de Almeida, o limite é claro e está previsto na
Constituição, que deve ser seguida sem questionamento. O indicado
garantiu que as decisões dele observarão o teto salarial vinculado aos
salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
— Eu, como conselheiro, serei rigoroso e, se chegar um processo
a mim, não tenho dúvida nenhuma de dar decisão de limitar ao teto.
Temos que diminuir as desigualdade sociais, e é preciso observar o teto
constitucional — assegurou.
Acusações
O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) pediu explicações a
Engels Augusto Muniz, acusado de ter dado prejuízo de quase R$ 11
milhões aos Correios quando era integrante titular do conselho de administração da extinta CorreiosPar.
Engels negou as acusações, afirmando que está sendo atacado pela
mídia — e, por isso, argumentou, agora está sendo obrigado a provar
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sua inocência. Ele lembrou que, como conselheiro, não participava do
dia a dia da companhia e tomava suas decisões com base em pareceres
técnicos e jurídicos.
— Em uma das reuniões, por unanimidade, o conselho aprovou
uma proposta da diretoria-executiva que era considerada estratégica
para a empresa. Houve uma denúncia que foi parar no TCU [Tribunal de
Contas da União], que julgou e arquivou o processo em 2019. Todos nós
conselheiros fomos inocentados. Não foi achado nenhum problema, nenhuma irregularidade — disse ele.

Ainda segundo Engels, este ano a corregedoria dos Correios abriu
novo procedimento investigatório, com base nos mesmos fatos anteriores:
— Não foram desvios. Eles dizem que a minha decisão causou prejuízo aos Correios. Mas isso é uma total ilação. Não há prova, não há
nada disso — afirmou, acrescentando que, “tão logo seja oportunizada
a minha defesa, o meu advogado responderá, e será uma defesa simples. Eu, que sou advogado, digo que será uma defesa simples: juntando
o acórdão do TCU”.

96

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Fiscalização
Criado em 2004, o CNMP é o órgão responsável pela fiscalização
administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público. Presidido
pelo procurador-geral da República, esse conselho é composto por quatro integrantes do Ministério Público da União, três membros do Ministério Público Eleitoral, dois juízes, dois advogados e dois cidadãos de
notável saber jurídico (um indicado pela Câmara e outro pelo Senado
Federal).
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ADMINISTRATIVO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
ÓRGÃOS PÚBLICOS
2ª Reunião – 20/02/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 26, DE 2017 –
- Não Terminativo Acrescenta o art. 75-A à Constituição Federal, para dispor sobre a
criação de um sistema de avaliação de políticas públicas.
Autoria: Senadora Maria do Carmo Alves e outros
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável à Proposta com a emenda que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta com a Emenda
nº 1-CCJ.
Aprovada a criação do sistema de avaliação de políticas públicas
Da Redação | 20/02/2019, 12h48
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (20), proposta que cria um sistema de avaliação de políticas públicas dos três Poderes. A ideia é aferir a efetividade das ações
governamentais criadas para mudar a realidade socioeconômica brasileira, não apenas na execução financeira, mas também no que diz respeito à relação entre custo e benefício para a sociedade. A Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 26/2017 segue para análise em Plenário.
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O texto, que tem a senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) como
primeira signatária, amplia a atuação do Tribunal de Contas da União
(TCU) e dos órgãos integrantes do sistema de controle interno dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para permitir essa aferição.
O relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), apresentou
emenda para que a PEC passasse a modificar dois artigos da Constituição em vez de criar um novo, como sugeria a proposta inicial.
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Nessas mudanças, o relator especifica a função do TCU, que fará
auditorias operacionais para o acompanhamento de longo prazo de políticas públicas especificadas no Plano Plurianual (elaborado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo), com o objetivo de avaliar a sua economicidade, efetividade, eficácia e eficiência. A avaliação do TCU poderá
fornecer subsídios técnicos aos órgãos formuladores e executores para
o aperfeiçoamento da política pública.
A mudança também deixa clara a competência dos órgãos de controle interno dos Poderes Legislativo e Judiciário para avaliar políticas
públicas executadas no âmbito do Poder Executivo quanto à efetividade, eficácia e eficiência. Os resultados encontrados também fornecerão
subsídios técnicos para aprimorar a gestão governamental e a formulação de novas políticas.
— É uma PEC relativamente singela, mas de grande impacto, pois
incorpora no rol de competências do TCU e dos sistemas de controle interno dos Poderes a determinação para que haja não somente a fiscalização dos recursos financeiros e orçamentários, mas mais do que isso, o
resultado concreto das políticas públicas mediante auditoria, para dar o
feedback aos executores e conhecimento à população — explicou Anastasia.
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Segundo a proposta, a avaliação deverá abarcar o planejamento
das ações para o desenvolvimento da iniciativa; a análise dos motivos
para uma intervenção; a definição dos agentes encarregados de implantar a política pública; o levantamento das normas disciplinadoras pela
qual será regida; e a avaliação de impactos, sejam potenciais, com expectativas que justificam a aprovação da política, sejam reais, medidos
durante ou após a execução.
Fonte: Agência Senado
16ª Reunião – 22/05/2019
PROJETO DE LEI N° 633, DE 2019
- Terminativo Altera a Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que “Regula o
acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do §
3o do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal”, para garantir a transparência e privilegiar o princípio da publicidade.
Autoria: Senadora Leila Barros (PSB/DF)
Relatoria: Senador Veneziano Vital do Rêgo
Relatório: Pela aprovação do Projeto com duas emendas que apresenta
Resultado: Aprovado o Projeto e as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ.
Comissão restringe poder de impor sigilo a documentos públicos
Da Redação | 22/05/2019, 14h18
Prerrogativa exclusiva da alta cúpula governamental, a classificação
de documentos como secretos e ultrassecretos não poderá ser delegada a outros agentes públicos como ocupantes de cargos em comissão e
assessoramento. A restrição está no Projeto de Lei (PL) 633/2019, aprovado em decisão final na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ). Como é terminativo, o texto segue para a Câmara dos Deputados
desde que não haja recurso para votação no Plenário do Senado.
Pela Lei de Acesso à Informação (LAI — Lei 12.527, de 2011), que
garante a transparência de todas as informações em poder do Estado, a
classificação em grau ultrassecreto, por exemplo, só pode ser feita pelo
presidente da República, vice-presidente, ministros e comandantes das
Forças Armadas. Quando um documento é classificado como ultrasseBalanço de atividades 2019 - 2020
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creto, ele fica inacessível à opinião pública por 25 anos. E ao ser classificado como secreto, o prazo estabelecido será de 15 anos.
O PL 633/2019 foi apresentado pela senadora Leila Barros (PSB-DF)
na esteira de modificações que pretendiam ser feitas na LAI pelo Decreto 9.690, de 2019. Diante da reação, o decreto acabou sendo alterado
por outro, excluindo a delegação de competência a servidores para classificação dos documentos. Mais que impedir o aumento da quantidade
de servidores aptos a restringir a divulgação de documentos, o projeto
da senadora obriga os ministros da Defesa e das Relações Exteriores a
confirmar a classificação de informações como ultrassecretas no prazo
máximo de 30 dias.
“No intuito de conferir maior transparência e publicidade à administração pública e seus atos, a presente proposição busca disciplinar de
forma mais adequada a delegação do poder de classificação de documentos ultrassecretos e secretos estabelecendo a necessidade de ratificação da decisão, em até 30 dias, pela autoridade delegante”, reforçou
Leila na justificação do projeto.
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Emendas
Apesar de recomendar a aprovação do PL 633/2019, o relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), fez alguns ajustes. Sua primeira
preocupação foi impedir, por meio de emenda, a possibilidade de ampliação ilimitada do rol de agentes públicos aptos a classificar informações como secretas e ultrassecretas.
“Nesse paradigma, não bastaria trazer para o corpo da lei o prazo
de ratificação de classificação das informações. É necessário, no nosso
entendimento, trazer também a vedação à possibilidade de aumentar
o rol de agentes habilitados a classificar informações como secretas e
ultrassecretas”, explicou Veneziano no parecer.
Outra emenda foi apresentada para eliminar dispositivo do texto
original que determinava o encaminhamento ao controlador-geral da
União de informações classificadas como secretas e ultrassecretas envolvendo despesas públicas no prazo de 30 dias. Esses dados deveriam
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compor, ainda, relatório anual a ser enviado ao presidente do Congresso
Nacional e ao procurador-geral da República.
“Isso não contribui para fortalecer a fiscalização de despesas públicas pelo Poder Legislativo, tampouco para a transparência e a publicidade, em sentido amplo”, considerou Veneziano.
Se não houver recurso para votação do PL 633/2019 pelo Plenário
do Senado, ele será enviado, em seguida, à Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Senado
28ª Reunião - 26/06/2019
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 21, DE 2019
- Não Terminativo Regulamenta o parágrafo único do art. 79 da Constituição Federal,
para dispor sobre as competências e atribuições do Vice-Presidente da
República.
Autoria: Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB)
Relatoria: Senador Jorge Kajuru
Relatório: Favorável ao Projeto e à Emenda nº 1, com a emenda de
redação que apresenta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ e a Emenda nº 2-CCJ, de redação.
CCJ aprova mudanças em atribuições de vice-presidente da República
Da Redação | 26/06/2019, 15h19
O vice-presidente da República tem a função de substituir o presidente em suas ausências e impedimentos. A Constituição Federal não
atribui nenhuma outra tarefa ao ocupante do cargo. Essa realidade
pode mudar, entretanto, caso vire lei o Projeto de Lei Complementar
(PLP) 21/2019, aprovado nesta quarta-feira (26) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
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A proposta, que segue para o Plenário, foi apresentada pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) e oficializa as responsabilidades do vice-presidente no assessoramento ao presidente da República.
Ao vice caberá dar assistência “direta e imediata” na coordenação das
ações de governo, no monitoramento dos órgãos, na supervisão dos ministros e nas análises de políticas públicas. Ficará ainda à disposição do
presidente para missões especiais e outras atribuições que vierem a ser
designadas.
Veneziano observa que a ausência dessas funções específicas do
vice-presidente é uma lacuna no texto constitucional e que nunca houve
uma lei complementar para preencher o conteúdo. O representante da
Paraíba explica que as atribuições listadas no seu projeto são “intrinsecamente ligadas” à figura do ocupante do Palácio do Jaburu.
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Emendas
O relator do PLP 21/2019, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), recomendou sua aprovação com duas emendas: uma de sua autoria e outra
do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG).
Enquanto a emenda do relator promoveu ajustes na redação do
projeto, a de Anastasia eliminou dispositivo que previa a participação
do vice-presidente no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Como esse organismo está sendo extinto pela Medida Provisória
870/2019, que reestrutura a administração pública, Kajuru concordou
que não teria mais sentido delegar essa missão ao vice.
O PLP 21/2019 também reforça a participação do vice-presidente
da República nos conselhos da República e de Defesa Nacional, colaboração já garantida pela Constituição.
Fonte: Agência Senado
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31ª Reunião – 03/07/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 35, DE 2018
- Terminativo Altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, para
estabelecer a contagem de prazos em dias úteis e sua suspensão no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro.
Autoria: Senador Airton Sandoval (PMDB/SP)
Relatoria: Senador Roberto Rocha
Relatório: Pela aprovação do Projeto com três Emendas de redação
que apresenta
Resultado: Aprovado o Projeto e as Emendas de redação nºs 1-CCJ
a 3-CCJ.
Prazo de processo administrativo federal contará apenas dias úteis,
aprova CCJ
Da Redação | 03/07/2019, 12h54
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, em
decisão final, o Projeto de Lei do Senado (PLS) 35/2018, que estabelece
a contagem de prazos de processos administrativos federais apenas em
dias úteis. O texto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados,
se não houver recurso para análise no Plenário do Senado.
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Segundo a justificação do projeto, a mudança é necessária porque
tribunais têm ignorado norma estabelecida no Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105, de 2015), que já restringe a contagem a dias úteis.
Outra medida sugerida pelo projeto é a suspensão dessa contabilização entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro ou por motivo de
força maior, devidamente comprovado. Se houver feriado local no curso
do prazo, a parte interessada terá que comprovar o fato e fazer o seu
registro no ato de protocolo de manifestação, defesa ou interposição de
recurso.
A proposta recebeu parecer favorável do relator, Roberto Rocha
(PSDB-MA). Ao defender a aprovação do PLS 35/2018, ele considerou
“inegável” a conveniência de se uniformizar os critérios de contagem
dos prazos processuais.
“A proposição traz para o processo administrativo federal sistemática de contagem de prazo idêntica à prevista no Novo Código de Processo Civil, o que reduz a insegurança jurídica e promove desejável uniformização”, afirma o senador em seu relatório.
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Recesso forense
Pela Lei Orgânica da Justiça Federal (Lei 5.010, de 1966), já é recesso forense o período entre 20 de dezembro e 6 de janeiro. De acordo com o Código Civil, nesse período não podem ser praticados atos
processuais, exceto casos de tutela de urgência, citações, intimações e
penhoras. Também não são suspensos os procedimentos de jurisdição
voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem
ser prejudicados pelo adiamento; os relativos a ações de alimentos; e os
processos de nomeação ou remoção de tutor e curador, entre outros.
O texto recebeu três emendas. Duas delas fazem ajustes de redação, enquanto a última determina a vigência imediata da lei que resultar
da aprovação da proposta.
Fonte: Agência Senado
38ª Reunião – 07/08/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 129, DE 2017
- Terminativo Altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, para dispor sobre os
efeitos do silêncio da administração no processo administrativo.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Relatoria: Senador Rodrigo Pacheco
Relatório: Pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 1.
Resultado: Aprovado o Projeto e a Emenda nº 1-CCJ.
CCJ aprova
instrumento que dá celeridade a processos administrativos
Da Redação | 07/08/2019, 14h51
Cidadãos prejudicados por procrastinações e atrasos no andamento dos processos administrativos federais poderão ganhar uma ferramenta na luta contra a burocracia. A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (7) o Projeto de Lei do Senado (PLS) 129/2017, que remete o processo para a decisão da autoridade
imediatamente superior, caso os prazos para a resposta à demanda não
sejam cumpridos — o chamado efeito translativo automático. A proposta seguirá para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para
análise em Plenário.
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A Lei do Processo Administrativo (Lei 9.784, de 1999) dá prazo de
30 dias, prorrogável por igual período, para que a administração pública
federal tome sua decisão após ser concluída a instrução de uma ação
administrativa. Mas quando o servidor ou o órgão responsável não encerra o processo, ou omite a resposta num “silêncio administrativo”, não
há saída ao autor do pedido a não ser esperar.
De autoria do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), o projeto
pretende impedir demoras injustificáveis no andamento do processo,
cobrando o dever da administração pública de decidir sobre solicitações
e reclamações de cidadãos em matérias de sua competência dentro do
prazo legal, para evitar a “eternização e perenização de processos administrativos em que, simplesmente, a autoridade nem defere o pedido do
cidadão, nem o nega expressamente”.
— A autoridade superior ficará sabendo da inércia do hierarquicamente inferior e terá que tomar uma decisão — explica Anastasia.
Omissão injustificada
O relator, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que a proposta enfrentará uma das grandes mazelas vivenciadas pelo cidadão
quando pleiteia seus direitos junto ao Estado: a demora pela omissão
110

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

injustificada de um determinado agente público em se manifestar quando necessário.
“Sem essa manifestação, e sem nenhum mecanismo legal que permita a superação desse gargalo, o cidadão sofre por meses, anos e, em
muitos casos, por décadas com o silêncio da administração até que seu
pedido seja finalmente analisado e decidido”, destaca Pacheco.

Ainda de acordo com a proposta, quando a decisão administrativa
depender da manifestação de dois ou mais órgãos, entidades ou autoridades, o processo seguirá para a próxima fase, mas só será concluído
após todos os atos exigidos em lei. A autoridade que se omitiu sobre o
processo poderá, a qualquer tempo, suprir a omissão antes da decisão
da autoridade superior, e esse agente que motivou o atraso na conclusão do processo poderá ser responsabilizado em sua conduta.
Emenda apresentada pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES)
deixa explícito que o salto do processo para a análise pela instância superior não o deixa livre de cumprir todas as etapas e exigências necessárias.
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— Para não deixar dúvidas, não quer dizer que indo para a instância
superior já estariam supridos os requisitos necessários para instruir o
procedimento — frisa Contarato.
Fonte: Agência Senado
60ª Reunião – 08/10/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 44, DE 2016
- Não Terminativo Altera a Constituição Federal, para disciplinar a composição da
Mesa do Senado Federal
Autoria: Senador Dário Berger (MDB/SC) e outros.
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável à Proposta na forma da Emenda Substitutiva
apresentada
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta nos termos da
Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo).
Mesa poderá ter ‘preferencialmente’ representantes
de todas as regiões
Da Redação | 08/10/2019, 14h02
A Mesa do Senado poderá contar com um parlamentar de cada região do país. É o que prevê a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
44/2016, aprovada nesta terça-feira (8) pela Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ). De acordo com o texto, na composição da Mesa “devem
estar representadas preferencialmente” todas as cinco regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). O texto segue para
o Plenário.
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Para o autor da PEC, senador Dário Berger (MDB-SC), a proposta
assegura que o Senado cumpra efetivamente a função de Casa do equilíbrio entre os entes da Federação. “O equilíbrio federativo, que é a regra
no Plenário, entretanto, muitas vezes não se mostra na composição da
Mesa da Casa, onde alguns estados são, frequentemente, representados por mais de um senador, enquanto regiões inteiras do país ficam
ausentes”, analisou.
O texto original assegurava a presença de pelo menos um parlamentar de cada região e proibia a escolha de mais de um representante
de um mesmo estado ou do Distrito Federal. O relator, senador Antonio
Anastasia (PSDB-MG), considerou a proposição válida, mas ponderou
que inserir tal mudança na Constituição poderia criar algum tipo de engessamento, de “camisa de força”. Por isso, apresentou uma emenda
para inserir a palavra “preferencialmente”.
— Nos parece que colocar no texto constitucional determinando
um de cada região poderia limitar a composição partidária, a vontade
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dos partidos e a própria composição plena do Senado Federal. Então sugiro, mantendo a proposta que é positiva, colocar na regra a palavra preferencialmente. Teríamos o comando, mas não como uma obrigação, e
sim como um sinal, uma recomendação de ordem moral — defendeu.
Anastasia lembrou que, mesmo sem uma regra explícita, todas as
regiões do país foram representadas em quatro das últimas cinco composições da Mesa. Isso só não ocorreu no biênio 2015/2017.
Mesa
A Mesa Diretora é responsável por administrar o funcionamento
da Casa, conduzir os trabalhos e organizar a agenda do Plenário. É composta por presidente, 1º e 2º vice-presidentes e quatro secretários, com
quatro suplentes para substituir os titulares em caso de impedimento.
A composição é renovada a cada dois anos. A última eleição ocorreu no
início de 2019.
Fonte: Agência Senado
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ADMINISTRATIVO – LICITAÇÕES E CONTRATOS
6ª Reunião – 20/03/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 582, DE 2015
- Terminativo Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências,
para facultar o oferecimento de preferência aos ocupantes na alienação
onerosa de imóveis retomados por instituição financeira oficial.
Autoria: Senadora Simone Tebet (PMDB/MS)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Pela aprovação do Projeto com duas emendas de redação que apresenta
Resultado: Aprovado o Projeto e as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ, de
redação.
Ocupante de imóvel tomado por banco terá preferência
em leilão, aprova CCJ
Da Redação | 20/03/2019, 14h47
Quem ocupar imóvel tomado por banco oficial para pagamento de
prestações em atraso poderá ter preferência na sua venda em leilão. Essa
prioridade está prevista no Projeto de Lei do Senado (PLS) 582/2015,
aprovado nesta quarta-feira (20) pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ). Foram 16 votos a favor. Ninguém votou contra.
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A proposta é da presidente do colegiado, senadora Simone Tebet
(MDB-MS), e teve como relator Antonio Anastasia (PSDB-MG). O projeto vai agora para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para
análise no Plenário do Senado.
A possibilidade aberta pelo projeto se aplicaria à revenda de imóveis residenciais avaliados em menos de 10% do valor máximo dos imóveis financiáveis pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e resgatados por instituição oficial de crédito por inadimplência do mutuário.
Seus ocupantes — sejam eles os próprios mutuários devedores ou
não — teriam preferência nessa aquisição, mas sob algumas condições.
Teriam, por exemplo, de indenizar o banco financiador em montante
correspondente a 0,4% do valor do imóvel por mês de ocupação, além
do cumprimento de outras exigências fixadas pelo credor.
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O relator aceitou emenda alterando tal percentual para até 0,4%.
— Entendemos que seja mais vantajoso para todos os envolvidos
permitir que as instituições possam, conforme o caso, negociar o percentual, pois é possível vislumbrar situações em que o patamar fixo de
0,4% torne inviável a aquisição do bem pelo ocupante — explicou.
Minha Casa
Também por meio de emenda, o relator excluiu do projeto os imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida:
— Sabemos lamentavelmente que é muito comum que os adquirentes contemplados com imóvel do programa façam contratos irregulares, transferindo-os a terceiros, que passam a ser os ocupantes de fato
dessas casas. Não faria sentido no contexto do Sistema Financeiro da
Habitação permitir que esses terceiros fossem beneficiados com a preferência no leilão — justificou.
Simone acredita que a solução apontada pelo projeto vai combater
a desvalorização desses imóveis, já que os preços costumam ser rebaixados porque os compradores terão de retirar seus ocupantes após a
compra. Além de trazer prejuízos ao agente financiador, essa situação
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pode levar ao despejo de famílias de boa-fé que poderiam se interessar
em adquirir regularmente o imóvel, advertiu Simone.
“Esse projeto permitirá a permanência de milhares de famílias nos
locais em que residem e contribuirá, em paralelo, para melhorar a qualidade dos ativos das instituições financeiras oficiais”, reforçou a senadora.
Lei das Estatais
Inicialmente a mudança sugerida pela proposta se dirigia à Lei de
Licitações (Lei 8.666, de 1993). Mas, com a entrada em vigor da Lei das
Estatais (Lei 13.303, de 2016), Anastasia considerou mais adequado levar para essa legislação as medidas propostas. A Lei das Estatais tem
uma seção específica sobre alienação de bens de empresas públicas e
de sociedades de economia mista.
Fonte: Agência Senado
13ª Reunião – 15/05/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 348, DE 2015
- Terminativo Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
previsto no art. 175 da Constituição Federal para determinar que o prestador de serviços públicos deverá divulgar informações aptas a demonstrar a eficiência dos serviços prestados.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Relatoria: Senador Esperidião Amin
Relatório: Pela aprovação do Projeto com a Emenda que apresenta
Resultado: Aprovado o Projeto e a Emenda nº 1-CCJ.
Concessionárias terão de prestar contas de serviços à sociedade,
aprova CCJ
Da Redação | 15/05/2019, 13h24
Concessionárias e permissionárias de serviços públicos poderão ser
obrigadas a prestar contas regularmente à sociedade. A Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou por unanimidade, nesta
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quarta-feira (15), o Projeto de Lei do Senado (PLS) 348/2015 que prevê
a exigência. O texto é terminativo na comissão e deve seguir para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para análise em Plenário.
A intenção do autor da proposta, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), é fazer com que a concessionária ou permissionária de serviços
em rodovias, transporte coletivo, aeroportos, água e energia divulgue,
periodicamente, um diagnóstico atualizado da realidade objeto do serviço, com descrição das metas a serem alcançadas e indicadores quantitativos e qualitativos.
Pelo raciocínio de Anastasia, um efetivo controle de qualidade dos
serviços prestados só é possível com a divulgação de metas, resultados
e demais informações capazes de demonstrar a eficiência em sua oferta
aos cidadãos. Para isso, a proposta altera a Lei 8.987, de 1995, que trata
do regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos.

Para o relator, senador Esperidião Amin (PP-SC), a aprovação da
proposta vai gerar um “aumento ínfimo” na relação de deveres da concessionária — o que não justifica, a seu ver, repasse de custos ao cidadão —, e em contrapartida, um “ganho expressivo” no controle da
qualidade dos serviços prestados.
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— Quero me congratular com o projeto, também pelo momento
que vivemos. Já incrementamos bastante parcerias e concessões e nunca será demais aperfeiçoar os mecanismos de avaliação para saber se o
povo está sendo razoavelmente bem atendido — disse.
Amin apresentou emenda de redação para deixar clara a obrigação
de todos os prestadores de serviços públicos divulgarem, periodicamente, esse diagnóstico da realidade e a descrição das metas a serem alcançadas. Como estava redigido, podia dar ideia de “possibilidade”. Mas frisou que a aprovação do projeto não atingirá os contratos de concessão
em vigor, apenas os firmados após a vigência da nova norma.
Durante a discussão, o senador Oriovisto Guimaraes (Pode-PR)
questionou se a exigência poderia ser aplicada às concessões de rádio e
TV, pois preocupava-se com a liberdade de imprensa. Mas autor e relator esclareceram que a mudança afeta somente às concessões que têm
política tarifária, ou seja, que cobrem pedágio ou outra tarifa.
Fonte: Agência Senado
38ª Reunião – 07/08/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 700, DE 2015
- Terminativo Dispõe sobre a observância, no âmbito nacional, de requisitos mínimos definidos pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) quando da construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais.
Autoria: Senador Roberto Rocha (PSB/MA)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Pela aprovação do Projeto.
Resultado: Aprovado o Projeto.
Aprovada adoção de padrões mínimos para construção
e reforma de presídios
Da Redação | 07/08/2019, 14h34
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (7) um projeto que impõe a adoção de requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) na construção, ampliação ou reforma de presídios.
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O Projeto de Lei do Senado (PLS) 700/2015 seguirá diretamente para a
Câmara dos Deputados, se não houver recurso para análise em Plenário.

O conselho é o órgão que avalia e monitora a condição dos presídios e estabelece regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Os espaços prisionais e unidades de atendimento educativo devem atender critérios como divisão
por nível de segurança (separando condenados por crimes considerados
menos graves daqueles que cumprem pena por crimes mais graves) e
condições de salubridade, como espaço mínimo para celas, ventilação e
iluminação, entre outros aspectos.
Na construção dos estabelecimentos, lembra o autor da proposição, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), vários aspectos precisam ser
considerados: localização, capacidade, dimensão e infraestrutura das
celas, muros e atividades educativas, laborais, religiosas e de lazer, além
de espaço para visitas, estacionamento, normas de segurança contra
incêndio e pânico, cozinha, refeitório, lavanderia, berçário, creche, estrutura administrativa e postos de atendimento médico, odontológico,
psicológico, de serviço social e jurídico.

Balanço de atividades 2019 - 2020

121

Essas diretrizes adotadas pelo CNPCP se baseiam em padrões internacionais, mas apenas a construção de penitenciárias com recursos do
Fundo Penitenciário Nacional tem que obedecer a esse padrão. O projeto amplia essa obrigatoriedade para todas as novas obras de prisões
do país.
Estruturas inadequadas
Em seu relatório, o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) destaca
que muitos estados têm construído estruturas inadequadas para abrigar
pessoas presas. Ele citou uma das metas do Plano Nacional de Política
Penitenciária para detalhar as reais condições do sistema penitenciário.
“Constatam-se celas sem nenhuma ventilação, iluminação ou incidência
de sol e com pé-direito baixo em localidades com médias de temperatura de 30 a 40 graus Celsius. Ou unidades que só têm celas, sem espaço para visitas, atividades educativas ou laborais, administrativas ou
alojamento para funcionários”, diz. A proposta vai ajudar a modificar a
situação, disse.
— O projeto é meritório porque tenta padronizar requisitos para os
estabelecimentos penais, e sabemos que hoje vivemos uma gravíssima
crise penitenciária, como a grave situação que ocorreu no Maranhão,
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que avançou e melhorou, mas sabemos da necessidade de ter avanços
ainda maiores — defende Anastasia.
A proposta altera a Lei do Regime Diferenciado de Contratações
Públicas (Lei 12.462, de 2011).
Fonte: Agência Senado
40ª Reunião – 14/08/2019
PROJETO DE LEI N° 2991, DE 2019
- Terminativo Acrescenta o art. 81-B à Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para
garantir aos ex-prefeitos e ex-governadores acesso ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse – SICONV pelo prazo de um ano após o término de seus
mandatos.
Autoria: Senador Eduardo Gomes (MDB/TO)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Pela aprovação do Projeto com uma emenda que apresenta.
Resultado: Aprovado o Projeto e a Emenda nº 1-CCJ.
Prefeito e governador podem ter acesso a sistema
de convênios após mandato
Da Redação | 14/08/2019, 18h05
Ex-prefeitos e ex-governadores poderão continuar tendo acesso ao
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv), para
fins de prestação de contas, até o encerramento dos contratos firmados em seus mandatos. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (14), proposta com
este objetivo. O texto, terminativo, segue para a Câmara dos Deputados
se não houver recurso para que a proposta seja votada em Plenário.
O Projeto de Lei (PL) 2.991/2019, do senador licenciado Eduardo
Gomes (MDB-TO), busca facilitar a solução de problemas relativos à
prestação de contas de convênios firmados com organizações da sociedade civil. Esses problemas, observou o autor do projeto, são causados,
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por exemplo, por desorganização administrativa ou por tentativas de
prejudicar adversários políticos.
“A medida favorece a transparência na gestão pública e o controle
sobre a aplicação dos recursos públicos, com reflexos positivos para o
conjunto da sociedade”, ponderou Eduardo.
Segundo o relator na CCJ, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG),
não é incomum, no caso de alternância de grupos no poder, serem registradas divergências no processo de prestação de contas. A manutenção
do acesso permitirá que o ex-administrador possa fazê-la adequadamente, oferecendo os esclarecimentos necessários aos órgãos de fiscalização. Conceder acesso ao Siconv a ex-prefeitos e ex-governadores,
frisou Anastasia, pode contribuir para que se evite, em muitos casos, a
instauração de tomadas de contas especial.

A proposta original previa essa permissão de acesso pelo ano seguinte ao término do mandato do ex-prefeito ou ex-governador, mas
Anastasia estendeu o prazo até o fim do encerramento do contrato firmado na gestão do então dirigente.
— O projeto é positivo e favorece o gestor, ajuda na segurança jurídica e que o gestor tenha segurança para preparar e concluir sua prestação de contas — frisou.
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Siconv
Criado em 2008, o Siconv é regulado pela Portaria Interministerial
424, de 2016, que exige o cadastramento de órgãos e entidades públicas ou privadas no sistema para a celebração de convênios ou parcerias
com a União. O PL modifica a Lei 13.019, de 2014, (o regime jurídico das
parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade
civil) para abrir a ex-prefeitos e ex-governadores o acesso a todos os
registros de convênios celebrados em sua gestão.
A portaria dá prazo de um ano para que se analise a prestação de
contas de contrato ou convênio, permitindo a prorrogação do prazo, justificadamente, por igual período.
Fonte: Agência Senado
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ADMINISTRATIVO – ORGANIZAÇÃO POLÍTICOADMINISTRATIVA DO ESTADO
35ª Reunião – 10/07/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 1, DE 2019
- Não Terminativo Acrescenta o art. 57 o §4º-A para dispor sobre o voto aberto na
eleição das mesas no congresso.
Autoria: Senadora Rose de Freitas (PODE/ES) e outros
Relatoria: Senadora Juíza Selma
Relatório: Favorável à Proposta, às Emendas nºs 1 a 4 e com a
emenda de redação que apresenta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta com as Emendas nºs 1-CCJ a 5-CCJ. Vota vencido o Senador Humberto Costa.
Avança voto aberto na eleição de Mesas do Congresso,
assembleias e câmaras
Da Redação | 10/07/2019, 13h10
Alvo de controvérsia na última eleição para a Presidência do Senado Federal, o voto aberto nas eleições das Mesas no Congresso Nacional
poderá passar a ser expresso na Constituição. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (10) parecer favorável à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1/2019, da senadora
Rose de Freitas (Podemos-ES), que torna essa determinação explícita no
texto constitucional.
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“A necessidade do voto aberto tem por fundamento o princípio da
publicidade e transparência nas deliberações administrativas do Congresso Nacional. O povo brasileiro exige transparência e publicidade dos
atos de seus representantes, muito embora a matéria seja interna corporis [que deve ser resolvida internamente]”, argumenta Rose na justificação da proposta.
Voto a favor
A relatora, senadora Juíza Selma (PSL-MT), recomendou a aprovação da medida. Assim como Rose, ela entende que o exercício de poder
estabelecido pela Constituição é sempre regido pelo princípio da publicidade e se estende a todos os Poderes do Estado.
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“Todas as vezes que a Constituição deseja impor o voto secreto,
assim o faz expressamente, a saber: na aprovação de escolha de autoridades e de chefes de missão diplomática permanente pelo Senado; na
aprovação da destituição do procurador-geral da República (antes do
término do mandato) pelo Senado; na escolha de ministros do Tribunal
Superior Eleitoral e de juízes dos tribunais regionais eleitorais; na escolha do corregedor-nacional do Conselho Nacional do Ministério Público”, destaca Juíza Selma no parecer.
Como a Constituição não define o tipo de votação que deve ser
aplicada na eleição das Mesas do Congresso, alguns sustentam que haveria margem, segundo observou a relatora, para se invocar os regimentos internos da Câmara e do Senado e tentar emplacar o voto secreto
nessa escolha.
“A PEC 1/2019 vem a pôr fim, de uma vez por todas, a esse entendimento, ao positivar, de forma inequívoca, o voto aberto para a eleição
das Mesas das Casas legislativas”, reforçou a senadora.
Voto contrário
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O senador Humberto Costa (PT-PE) foi contra a iniciativa. Segundo
ele, é um “grande equívoco”, diante da possibilidade de influência política, e até mesmo econômica, no processo eleitoral.
— O fato ocorrido agora na Mesa do Senado, quando vários senadores abriram seu voto, não legitima a discussão sobre esse tema. O
voto secreto é uma conquista da democracia, particularmente para situações em que a escolha se dá por quem tem efetivo poder de influenciar. Quando o presidente da Casa é candidato à reeleição, por exemplo,
a gente vê como o peso de quem exerce uma função se manifesta sobre
a autonomia de quem vai votar. Esse é só um exemplo, além de outros
que podem ser levados em consideração — alegou.
Emendas
Apesar de a regulação trazida pela proposta se aplicar, por analogia, às eleições para as Mesas das assembleias legislativas estaduais, das
câmaras municipais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a relatora resolveu acolher quatro emendas oferecidas pelo senador Marcos
Rogério (DEM-RO) que contemplam, expressamente, essas e outras medidas. As alterações aproveitadas por Juíza Selma também estabelecem
eleição por sessão pública e voto aberto para a escolha do comando
do Tribunal de Contas da União (TCU) e de órgãos diretivos do Poder
Judiciário.
“As emendas são pertinentes e devem ser acolhidas, seguindo os
princípios de publicidade e transparência que servem como modelo
para toda administração pública”, sustenta a relatora.
Tramitação
A proposta segue agora para dois turnos de discussão e votação no
Plenário do Senado, antes de ser enviada à Câmara dos Deputados. São
necessários votos favoráveis de três quintos dos senadores, ou 49 votos.
Fonte: Agência Senado
77ª Reunião – 10/12/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 48, DE 2019
- Não Terminativo -
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Acrescenta o art. 166-A na Constituição Federal, para autorizar a
transferência de recursos federais a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável à Proposta e pelo acolhimento parcial das
Emendas nº 2 e 3, nos termos da Emenda que apresenta, e contrário à
Emenda nº 1
Resultado: Aprovado o relatório que passa a constituir o Parecer
da Comissão favorável à Proposta e pelo acolhimento parcial das
Emendas nºs 2 e 3, nos termos da Emenda nº 4-CCJ, e contrário à
Emenda nº 1.
Vai ao Plenário repasse direto de dinheiro a estados
e cidades por meio de emendas
Da Redação | 10/12/2019, 13h26
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta terça-feira (10) uma proposta de emenda à Constituição que permite a transferência direta de dinheiro para estados, Distrito Federal e municípios
por meio de emendas parlamentares individuais ao Orçamento. O texto
segue para o Plenário.
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A PEC 48/2019 é originada da PEC 61/2015, apresentada pela então
senadora e atual deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) e aprovada
pelo Senado em abril. Como a PEC foi modificada pelos deputados, teve
de retornar para o Senado. O colegiado manteve as alterações da Câmara dos Deputados e acolheu parcialmente duas emendas, dos senadores
Alvaro Dias (Podemos-PR) e Major Olimpio (PSL-SP).
De acordo com o texto original, os repasses podem ser feitos sem
necessidade de convênio. As transferências são de dois tipos: doação,
quando o parlamentar encaminha recursos para o governo ou a prefeitura sem destinação específica; e finalidade definida, quando a verba
vai “carimbada” para um uso determinado.
Com a PEC 48/2019, a doação passa a se chamar transferência especial. Pela proposta, ela deveria ser fiscalizada pelos órgãos de controle interno e externo de cada ente, como os tribunais de contas. No
entanto, as emendas de Alvaro Dias e Major Olímpio pediram que não
fosse retirada do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU) a prerrogativa de fiscalizar essa transferência.
O relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), acolheu parcialmente as emendas, concordando em suprimir os parágrafos que permiBalanço de atividades 2019 - 2020
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tiam a fiscalização das operações pelos tribunais de contas dos estados,
por entender que a PEC “não parece ser o melhor instrumento para inovar nas normas de controle e de fiscalização da execução orçamentária”.
“Ademais, a supressão dos dispositivos não afeta o mérito da proposta, que tem por escopo principal autorizar a transferência de recursos federais a estados, municípios e ao Distrito Federal por emendas ao
projeto de lei orçamentária anual”, afirmou Anastasia.
A aprovação das emendas foi parcial, porque, na emenda de Major Olimpio, ele pedia ainda que fosse suprimido um dispositivo que diz
que os recursos da transferência especial pertencem ao ente federado
no ato da efetiva transferência. No entanto, Anastasia não acolheu essa
parte da emenda no seu relatório.
Investimentos
De acordo com o texto, 70% das transferências especiais devem ser
destinadas a investimentos e apenas 30% a custeio. A proposta proíbe a
utilização da transferência especial para o pagamento de despesas com
pessoal (ativo e inativo) ou encargos referentes ao serviço da dívida.
Para evitar contingenciamento de recursos com motivação político-partidária, 60% das transferências especiais realizadas no primeiro ano de
vigência da emenda constitucional devem ser executadas até o mês de
junho.
Para o relator, as modificações realizadas pela Câmara “aperfeiçoam sobremaneira” a PEC original. “O estabelecimento do patamar mínimo de 70% para investimentos permite ao parlamentar que destine
ainda até 30% para despesas de custeio, mas exige que se priorizem
despesas que tragam um retorno mais duradouro para a coletividade”,
argumenta.
Fonte: Agência Senado
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ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS
35ª Reunião – 10/07/2019

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 46, DE 2019
- Não Terminativo Altera o art. 37 da Constituição Federal, para determinar novo regramento ao provimento de cargos em comissão.
Autoria: Senador Arolde de Oliveira (PSD/RJ) e outros
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável à Proposta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta.
Inelegibilidade poderá impedir nomeação de chefes
no serviço público
Da Redação | 10/07/2019, 14h07
O preenchimento de funções de confiança e cargos em comissão
no serviço público deverá se submeter a regras mais rígidas. Uma das
medidas impede que sejam ocupados, por exemplo, por pessoas enquaBalanço de atividades 2019 - 2020
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dradas na hipótese legal de inelegibilidade. A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou tal mudança no texto constitucional
nesta quarta-feira (10).

Além vetar a ocupação desses postos por servidores inelegíveis, a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 46/2019 passa a exigir a comprovação documental de idoneidade moral e reputação ilibada para o
exercício do cargo em comissão. A proposta é de iniciativa do senador
Arolde de Oliveira (PSD-RJ) e recebeu voto favorável do relator, senador
Antonio Anastasia (PSDB-MG).
“O país não pode mais conviver com o triste espetáculo da transformação de parcelas expressivas das estruturas públicas federais, estaduais, distritais e municipais em repositório de familiares, de militantes
político-partidários ou de prepostos de interesses escusos de todos os
matizes”, argumenta Arolde na justificativa da proposta.
A indignação expressada pelo autor da PEC 46/2019 foi endossada
por Anastasia.
“A PEC é instrumento de moralização na administração pública.
Como se sabe, há casos em que a ocupação dessas funções e cargos,
infelizmente, não foi pautada por critérios republicanos. A previsão nela
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contida concretiza, em última análise, os princípios da impessoalidade
e da eficiência previstos no caput do artigo 37 da Constituição”, conclui
o relator.
Segundo ressaltou Anastasia, a Constituição restringe o exercício
de funções de confiança a servidores efetivos e determina o preenchimento dos cargos em comissão por servidores de carreira, em condições e percentuais mínimos definidos por lei. A essas regras atuais é que
será acrescida a hipótese de inelegibilidade como impeditivo à ocupação desses postos de direção, chefia e assessoramento.
A proposta seguirá para dois turnos de discussão e votação no Plenário do Senado.
Fonte: Agência Senado
4ª Reunião – 12/02/2020
PROJETO DE LEI N° 5106, DE 2019
- Não Terminativo Institui o documento de identidade de notários e registradores e de
escreventes de serventias extrajudiciais.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Rodrigo Pacheco
Relatório: Favorável ao Projeto
Observações:
Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
Resultado: Aprovado o relatório.
Agência Senado
CCJ aprova documento de identidade para profissionais de cartórios
Da Redação | 12/02/2020, 11h00
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (12) um projeto de lei que prevê a emissão de documento de identidade para notários, registradores e escreventes. O PL 5.106/2019 segue para o Plenário.
O relator, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), apresentou voto favorável ao projeto original, do deputado Gonzaga Patriota (PSB-PE). Para
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o senador, a proposta permitirá que notários e registradores possam
estar devidamente identificados, seguindo o mesmo sistema adotado
por outras entidades sindicais. Segundo o texto, o documento pode ser
emitido mesmo para profissionais não sindicalizados.

“O documento de identidade a ser instituído deverá ser emitido
pela Confederação Nacional dos Notários e Registradores, com validade
em todo o território nacional, como prova de identidade para qualquer
efeito, podendo ser emitido pelos entes sindicais da estrutura da mencionada confederação”, esclarece o relator.
Na justificativa do projeto, Gonzaga Patriota observou que antes
da Constituição de 1988 os notários e registradores eram considerados
serventuários da Justiça e tinham carteiras de identificação expedidas
pelos tribunais de Justiça, o que não ocorre mais. Portanto, o projeto
busca restabelecer esse direito. “É importante que essa identidade seja
expedida para que os que exercem a atividade sejam devidamente identificados”, defende o deputado.
A carteira seguirá os moldes do documento profissional emitido
para advogados, jornalistas e outras categorias, que serve como prova
de identidade para qualquer fim, prevê o texto
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Validade e responsabilidades
O documento perderá a validade com a extinção da delegação, no caso
do titular do cartório, ou com o fim do contrato de trabalho, no caso de
escreventes. Está prevista responsabilização civil e criminal em casos de
uso indevido do documento, que deverá ser devolvido à entidade emissora quando perder a validade.
As carteiras trarão informações como nome completo, nome da mãe,
nacionalidade e naturalidade, data de nascimento, serventia na qual
trabalha, com indicação da comarca e do estado, função exercida, datas
de expedição e de validade, fotografia, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
e grupo sanguíneo.
Fonte: Agência Senado
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ECONÔMICO – FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
35ª Reunião – 10/07/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 202, DE 2015
- Não Terminativo Dispõe sobre a publicidade das informações relativas aos fundos
que especifica.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável ao Projeto.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
CCJ aprova projeto que dá transparência a uso de recursos
dos fundos públicos
Da Redação | 10/07/2019, 12h41
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (10), o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 202/2015, que
obriga o governo federal a manter atualizadas e disponíveis para consulta informações sobre a gestão de recursos de diversos fundos públicos,
entre eles o fundo partidário. O texto segue para o Plenário.
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Esse processo de atualização e divulgação de dados da proposta deverá alcançar ainda o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb), o Fundo Nacional de Saúde
(FNS), além dos fundos constitucionais de financiamento das regiões
Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO).
— É um projeto muito simples, é só para dar publicidade a esses
gastos — explicou o relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG).
Para Anastasia, a aprovação do PLC 202/2015 está em sintonia com
o princípio da publicidade e o dever de prestação de contas pela administração pública, ambos estabelecidos pela Constituição federal.
“É importante registrar que os fundos em questão movimentam recursos da ordem de bilhões de reais, cujos investimentos são essenciais
para o desenvolvimento de políticas públicas nas áreas da educação,
da saúde, da infraestrutura e, também, na redução das desigualdades
regionais, fato que reclama o acesso pleno e transparente, por parte da
população brasileira, da gestão desses recursos”, enfatizou Anastasia no
parecer.
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O PLC 202/2015 chegou a tramitar em conjunto com o Projeto de
Lei do Senado (PLS) 206/2017, transformado na Lei 13.487, de 2017,
que criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas retomou sua tramitação autônoma.
As medidas reunidas no projeto da Câmara deverão entrar em vigor
180 dias após serem transformadas em lei.
Fonte: Agência Senado
56ª Reunião – 18/09/2019
EMENDA DE PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 7, DE 2016 (COMPLEMENTAR)
Altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, a fim
de vedar o sigilo bancário nas operações do BNDES – Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social.
Autoria: Senador Lasier Martins (PDT/RS)
Relatoria: Senador Marcio Bittar
Relatório: Contrário à Emenda nº 5-PLEN.
Resultado: Aprovado o Parecer contrário à Emenda nº 5-PLEN.
Aprovado na CCJ projeto que amplia participação popular no Senado
Da Redação | 18/09/2019, 15h53
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (18) uma proposta que amplia a possibilidade de participação popular por meio do Portal e-Cidadania, do Senado. Segundo o
Projeto de Resolução do Senado (PRS) 36/2019, os internautas poderão
fazer comentários nas proposições em debate nas audiências públicas
ou naquelas em que haja solicitação de senadores para essa participação. O texto segue para análise da Comissão Diretora da Casa.
De autoria do senador Jorge Kajuru (Patriota-GO), inicialmente o
projeto exigia a certificação de identidade do cidadão cadastrado no
e-Cidadania e abria os comentários para cada proposta em andamento
no Senado. Hoje as proposições só recebem manifestação favorável ou
contrária, num voto de sim ou não. Comentários só estão liberados nos
eventos interativos no portal, em audiências públicas e sabatinas.
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O relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) — que buscou a
opinião dos gestores do e-Cidadania —, decidiu eliminar a necessidade de certificação do internauta, mantendo o cadastro simples, como
é hoje. Segundo os técnicos do Senado, a exigência de identificação detalhada poderia desestimular a participação e diminuir o tamanho da
amostra (interações dos internautas), o que comprometeria a credibilidade dos dados.
Ainda segundo o corpo técnico ouvido pelo relator, abrir os comentários para todas as proposições inviabilizaria a moderação que hoje é
feita no e-Cidadania. Permitir comentários indiscriminadamente poderia “debilitar a credibilidade” do portal com as possíveis ofensas publicadas, justificativa acatada por Anastasia.
“A moderação individual dos comentários é cautela irrenunciável.
Basta observar os comentários às postagens da Casa em redes sociais
como Facebook e YouTube para concluir que a livre publicação de opiniões no site oficial do Senado, sem moderação prévia, teria o potencial
de causar danos irreparáveis à imagem da instituição”, justificou o relator.
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Outras alterações sugeridas por Anastasia aumentam de 120 para
180 dias o período para a resolução entrar em vigor e determinam que
comentários com conteúdo ofensivo não serão publicados, numa espécie de mecanismo de moderação prévio à publicação.
BNDES
Os parlamentares da CCJ também rejeitaram a emenda de Plenário
apresentada ao Projeto de Lei do Senado 7/2016 — Complementar, que
acaba com o sigilo bancário das operações de financiamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O PLS estabelece que empréstimos concedidos não só pelo BNDES, mas também
por outras instituições financeiras públicas, como o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica, poderão perder sua condição de sigilo.

A emenda relatada pelo senador Marcio Bittar (MDB-AC) pretendia
resguardar o sigilo bancário das informações sobre os beneficiários da
operação de crédito, relativas às estratégias comerciais, financeiras e
industriais, incluindo classificação de risco, adimplência e situação cadastral. O senador afirmou que esse conteúdo já foi incluído no parecer
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aprovado na CCJ em dezembro de 2016, por isso é considerada prejudicada.
O autor da proposta, senador Lasier Martins (Podemos-RS), pediu
que o texto seja votado com urgência em Plenário.
Fonte: Agência Senado
4ª Reunião – 12/02/2020
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 435, DE 2016
- Terminativo Altera o art. 7º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, para
exigir a certificação de gestor de sistema de integridade como condição
para atenuar sanções administrativas.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Relatoria: Senador Rodrigo Pacheco
Relatório: Pela aprovação do Projeto com uma Emenda que apresenta
Resultado: Aprovado o Projeto e a Emenda nº 1-CCJ.
Agência Senado
Projeto que altera atenuante para empresa que combate
corrupção é aprovado na CCJ
Da Redação | 12/02/2020, 11h27
Um projeto que modifica a Lei Anticorrupção (Lei 12.846, de 2013)
para incentivar empresas condenadas por corrupção a implementarem
um “sistema de integridade” avançou nesta quarta-feira (12). Apresentado pelo senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), o PLS 435/2016 foi
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e seguirá para a
Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação no Plenário
do Senado.
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O texto propõe a exigência de que pessoas jurídicas estruturem esquemas de controle interno que garantam a prevenção à corrupção e a
atos ilícitos como condição para atenuar sanções administrativas.  
Segundo a proposta, somente poderão se beneficiar dessas atenuantes as pessoas jurídicas que implementarem um sistema de integridade devidamente certificado por um gestor independente. A finalidade
da iniciativa é incentivar as empresas no sentido de implementar, dentro de suas estruturas, mecanismos eficientes de combate e prevenção
à corrupção, os chamados mecanismos de compliance.
O relator, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), apresentou voto
favorável ao texto, ressaltando que “a corrupção é uma das mais graves manchas que atinge a democracia contemporânea”. Ele apresentou
emenda de redação para esclarecer que a futura lei entrará em vigor
depois de 90 dias de sua publicação.
— É preciso combatê-la [a corrupção] continuamente por meio de
instrumentos atuais e efetivos — disse o senador, na leitura de seu relatório na CCJ.
Durante a discussão da matéria, o senador Esperidião Amim (PP-SC) manifestou preocupação com a possibilidade de empresas adota144
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rem sistemas de integridade falsos, que não funcionem na prática, apenas para se beneficiar em caso de eventuais reduções de pena. Apesar
de não descartar essa possibilidade, Fabiano Contarato (Rede-ES) defendeu o projeto, afirmando que é preciso partir da premissa da “boa-fé”
das empresas.
— Se caracterizada má-fé e dolo, isso deve ser apurado na via adequada — assinalou Contarato.
Fonte: Agência Senado
5ª Reunião – 19/02/2020
PROJETO DE LEI N° 4239, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para determinar
informações cadastrais a serem fornecidas pelos usuários dos serviços
de transporte remunerado privado individual de passageiros.
Autoria: Senadora Rose de Freitas (PODEMOS/ES)
Relatoria: Senador Carlos Viana
Relatório: Favorável ao Projeto com a emenda que apresenta e
contrário à Emenda nº 1.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto, com a Emenda nº 2-CCJ e contrário à Emenda nº 1.
Agência Senado
Usuário de aplicativo de transporte deverá fazer
cadastro mais completo, aprova CCJ
Da Redação | 19/02/2020, 14h38
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (19), projeto para que as empresas responsáveis por aplicativos
de transporte de passageiros — como Uber, Cabify e 99 — exijam informações mínimas para garantir a identificação dos usuários dos seus
serviços. Para a autora do Projeto de Lei (PL) 4.239/2019, senadora Rose
de Freitas (Podemos-ES), a exigência aumentaria a proteção aos motoristas, frequentemente vítimas de roubo e até latrocínio cometidos por
pessoas que se passam por passageiros.
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Pelo texto, os usuários de serviço de transporte privado de passageiros por aplicativos deverão se cadastrar previamente, fornecendo
nome completo, número do CPF e cópia de documento com foto.
O relator, senador Carlos Viana (PSD-MG), reconheceu que os motoristas de aplicativos estão expostos a um risco muito alto. “Criminosos
se valem da facilidade para efetuar cadastro nas plataformas que oferecem os serviços, que solicita apenas um e-mail válido e um número de
telefone para atrair suas vítimas”, afirma.
Carlos Viana retirou do texto a exigência do comprovante de endereço, como determinava o projeto original, por considerá-la uma indevida invasão da privacidade do usuário do serviço. O senador Alessandro
Vieira (Cidadania-SE) também se manifestou contra esse item.
O projeto segue para a Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo (CDR), onde receberá decisão terminativa.
Fonte: Agência Senado
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ECONÔMICO – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
5ª Reunião – 19/02/2020
PROJETO DE LEI N° 880, DE 2019
- Não Terminativo Institui o Marco Legal da Nanotecnologia e Materiais Avançados;
dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação nanotecnológica; altera
as Leis nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e nº 8.666, de 21 de junho
de 1993; e dá outras providências.
Autoria: Senador Jorginho Mello (PR/SC)
Relatoria: Senador Rodrigo Cunha
Relatório: Favorável ao Projeto nos termos do substitutivo que
apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
Agência Senado
Marco Legal da Nanotecnologia é aprovado na CCJ
Da Redação | 19/02/2020, 13h35
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (19), o Marco Legal da Nanotecnologia, com incentivos à pesquisa
e à capacitação científica e tecnológica e à formação de recursos humanos na área da nanotecnologia. Do senador Jorginho Mello (PL-SC),
o PL 880/2019 segue para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia
(CCT).
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A nanotecnologia se dedica à manipulação de materiais em escala
atômica e molecular, que equivale a um bilionésimo do metro. A tecnologia tem aplicação em setores como medicina, eletrônica, computação,
física, química, biologia e engenharia de materiais. O projeto busca estruturar as políticas públicas e ações governamentais nessa área.
O projeto traz como estratégias: apoiar o desenvolvimento e a utilização de nanotecnologias por empresas brasileiras, melhorar a qualidade dos produtos e serviços com insumos nanotecnológicos, e contribuir
para o aumento da produtividade e da competitividade no mercado internacional.
“Exaltamos a oportunidade e a conveniência da iniciativa do senador Jorginho de Mello que ousou enfrentar, com brilhantismo, tema delicado e complexo de nossa agenda, que contribuirá, não temos dúvidas,
para o desenvolvimento nacional e para a geração de empregos qualificados em nossa economia”, disse o relator, senador Rodrigo Cunha
(PSDB-AL).
O relator sugeriu várias mudanças ao projeto em um texto substitutivo. Ele retirou do texto original a previsão de criação dos Programas
Nacionais de Nanossegurança, de Descoberta Inteligente de Novos Ma148
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teriais e de Desenvolvimento de Materiais Avançados. Segundo Rodrigo, a criação dos programas não pode ocorrer por iniciativa do Poder
Legislativo, por ser prerrogativa dos Executivos federal e dos estados e
municípios.
Normas
De acordo com o substitutivo, o Marco Legal da Nanotecnologia
deve estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação
na área. As atividades de inovação devem observar princípios como precaução, sustentabilidade ambiental, solidariedade, responsabilidade do
produtor, boa-fé, cooperação, lealdade e transparência entre todos os
agentes envolvidos.
Por sugestão do Ministério Público do Trabalho, o relator incluiu no
texto diretrizes para assegurar a redução dos riscos à saúde, à higiene
e à segurança. Entre elas, avaliação e controle dos possíveis impactos à
saúde dos trabalhadores, formação, educação e capacitação profissional permanente e incentivo à inclusão de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho.
Pelo texto, compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos
municípios investir no sistema de inovação brasileiro e promover a formação de recursos humanos na área de nanotecnologia. Também é de
competência de todos os entes da Federação estimular e apoiar alianças estratégicas e projetos de cooperação entre empresas, instituições
de pesquisa científica e tecnológica (ICTs) e entidades privadas sem fins
lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento de
nanotecnologia.
O acompanhamento, a avaliação e a revisão da política pública para
a nanotecnologia serão definidos em regulamento, a ser definido por
cada esfera da Federação. A regulamentação deve prever a participação
de representantes do governo, de setores empresariais, das universidades e da sociedade civil organizada.
Princípios
O projeto altera a Lei de Inovação Tecnológica (Lei 10.973, de 2004)
para incluir a nanotecnologia no rol de setores beneficiados com medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica. As ações devem observar princípios ambientais, éticos, sanitários e de segurança, além de
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estimular o empreendedorismo e fortalecer o ecossistema de inovação
do Brasil.

O PL 880/2019 introduz ainda novos conceitos na Lei de Inovação
Tecnológica. O texto prevê, por exemplo, a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, uma política nacional “com o objetivo de criar, integrar
e fortalecer ações governamentais para promover o desenvolvimento
científico e tecnológico da nanotecnologia”. O projeto inclui ainda o Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias (SisNano), com caráter multiusuário e de acesso aberto a instituições públicas e privadas.
A proposta também altera a Lei das Licitações (Lei 8.666, de
1993) para que os serviços produzidos com insumos manufaturados
brasileiros que tenham utilizado nanotecnologia ou novos materiais tenham margem de preferência em concorrências públicas.
Fonte: Agência Senado
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ECONÔMICO – MINAS E ENERGIA
4ª Reunião – 27/02/2019
PROJETO DE LEI N° 550, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, para reforçar a
efetividade da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), e a
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para dotar de novos instrumentos
o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) no exercício de sua
atribuição de zelar pela implementação da PNSB.
Autoria: Senadora Leila Barros (PSB/DF)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável ao Projeto, com oito emendas que apresenta;
favorável às Emendas n°s 4 a 7; e favorável às Emendas nºs 1-T e 8, n°
2-T, e 3-T, nos termos das Subemendas apresentadas.
Resultado: Aprovado o Parecer, favorável ao Projeto, e às Emendas
n° 1-T e 8-CCJ, nos termos da Subemenda n° 1-CCJ; n° 2-T, nos termos da
Subemenda n° 1-CCJ; e 3-T, nos termos da Subemenda nº 1-CCJ; com as
Emendas n°s 4-CCJ a 7-CCJ e 9-CCJ a 16-CCJ.
Senado aprova proposta para maior controle sobre barragens
Anderson Vieira | 27/02/2019, 14h36 - ATUALIZADO
EM 28/02/2019, 10h50
O Senado deu nesta quarta-feira (27) uma resposta à tragédia de
Brumadinho. O PL 550/2019, que reforça a segurança da exploração
mineral no país, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) e logo depois pela Comissão de Meio Ambiente (CMA).
Com isso, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para envio ao Plenário.
Além de reforçar a efetividade da Política Nacional de Segurança de
Barragens (PNSB), a proposição endurece as penas para os envolvidos
em crimes ambientais que causem mortes, torna mais rígidas as regras
de responsabilização civil e administrativa dos causadores de tragédias
como as de Minas Gerais e proíbe a construção de reservatórios pelo
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método de alteamento a montante — aquele em que a barragem vai
crescendo em degraus, utilizando o próprio rejeito da mineração.
Construção coletiva
O PL 550/2019 é de autoria da senadora Leila Barros (PSB-DF), mas
o texto aprovado é também resultado de uma construção conjunta dos
senadores Antonio Anastasia (PSDB-MG) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que foram relatores na CCJ e na CMA, respectivamente. Eles ainda
aproveitaram sugestões do PL 635/2019, de Lasier Martins (Pode-RS),
de Eliziane Gama (PPS-MA) e do PLS 224/2016, do ex-senador Ricardo
Ferraço (PSDB-ES), que passou a ser considerado prejudicado.
Diante da importância da proposição, os senadores fizeram um
acordo para que a CCJ votasse o texto, encerrasse seus trabalhos antecipadamente e enviasse o projeto imediatamente para análise da CMA,
que já tinha reunião agendada para as 11h30 desta quarta. Conforme o
cronograma de tramitação do PL 550/2019, cabia justamente à CMA votar de forma terminativa a proposta — sem necessidade de ir a Plenário,
a menos que houvesse recurso para tal.
Atendendo sugestão de Randolfe Rodrigues, integrantes das duas
comissões vão pessoalmente à Câmara dos Deputados para entregar o
projeto ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
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Debates
Durante a discussão na CMA, Lasier Martins afirmou que o texto
final ficou altamente qualificado e foi fruto de um esforço conjunto.
— Apenas 34 dias depois da tragédia de Brumadinho, estamos votando terminativamente esse projeto, que é resultado de uma conjugação de esforços. Estamos dando uma resposta legislativa ao país num
tempo recorde. Esperamos que a Câmara dos Deputados seja ágil também, porque a sociedade brasileira estava precisando dessa iniciativa
— afirmou.
O senador Otto Alencar (PSD-BA), por sua vez, afirmou não conhece no mundo um país mais irresponsável com o meio ambiente do que o
Brasil. Para ele, um projeto como esse deveria ter sido aprovado após o
acidente de Mariana, em 2015, mas o lobby das mineradoras na ocasião
foi mais forte.
— Esse desastre de Brumadinho é doloroso. São 350 pessoas que
perderam a vida por total irresponsabilidade da Vale. Não é possível que
a empresa tenha colocado toda uma estrutura administrativa, como refeitório e escritórios, na frente da barragem. Por que não no alto ou em
outro lugar? Porque teria que fazer investimentos — afirmou.
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Já na CCJ, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) também fez duras críticas à diretoria da Vale e reclamou da imprensa, que, segundo ele, está
esquecendo aos poucos os mortos e os vivos do desastre de Brumadinho.
— Já não há mais comoção nem atenção da mídia. Estão sendo
deletadas dos textos jornalísticos cujo propósito verdadeiro é salvar os
negócios. Por que lembrar de corpos soterrados de quem não sabemos
sequer os nomes? — indagou.
O senador Carlos Viana (PSD), que é representante de Minas Gerais,
elogiou principalmente dois pontos específicos do texto: a destinação
do dinheiro de multas à região afetada e a continuidade do pagamento,
pela empresa, da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM). Segundo ele, são duas formas efetivas de proteção
dos municípios mineradores:
— Mariana sofreu um sentimento estranho e de ambiguidade, pois
apesar da tristeza com os mortos, havia o medo do desemprego e do esvaziamento econômico da cidade. Além disso, o município não recebeu
um tostão sequer do dinheiro das multas aplicadas. Agora esse projeto
corrige isso de forma firme — constatou.
Como ficou o PLS 550/2019, aprovado pelo Senado
Rigor

Torna mais rígidas as regras de responsabilização civil, penal e
administrativa dos causadores de tragédias como a de Mariana
e a de Brumadinho.

Multas

Define que o valor da indenização devida no caso de falhas
da barragem será calculado em função da extensão do dano e
do potencial econômico do infrator, estabelecendo multas que
partem de R$ 10 mil e podem chegar a R$ 10 bilhões.

Montante

Proíbe a construção de barragens pelo método de alteamento
a montante — ou seja, aquela em que a barragem vai crescendo em degraus utilizando o próprio rejeito da mineração sobre
o dique inicial.

Hediondez

Classifica como hediondo o crime de poluição ambiental quando resultar em morte e altera a Lei de Crimes Ambientais,
prevendo o aumento de pena, até o quádruplo, se o crime de
poluição ambiental resultar em morte.
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CFEN

Protege as finanças dos municípios mineradores, como Mariana e Brumadinho, obrigando a empresa a continuar pagando
a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) em caso de redução ou cessação da produção mineral devido a acidente ou a falha em barragens.

Destinação
das multas

Determina que, em situação de acidente, a multa por infração
ambiental seja revertida obrigatoriamente à região afetada.

Falsas
informações

Criminaliza a conduta daquele que presta falsas informações
no relatório de Revisão Periódica de Segurança de Barragem
ou de inspeção regular ou especial. Criminaliza também a conduta daquele que deixa de cadastrar e manter atualizadas as
informações relativas à barragem no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens.

Fundo

Altera a legislação que cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente para incluir, entre as aplicações financeiras prioritárias, a
recuperação de áreas degradadas por acidentes ou desastres
ambientais.

Plano de
emergência

Obriga cada barragem ter o seu Plano de Ação de Emergência.
Hoje a exigência fica a critério do órgão fiscalizador, que determina sua elaboração em função da categoria de risco e do
dano potencial associado à barragem.

Ocupação

Restringe ou proíbe a ocupação e a realização de atividades
em áreas situadas na zona de autossalvamento, cabendo ao
empreendedor arcar com as indenizações devidas.

Seguro

Determina prazo de um ano ao empreendedor para contratar
seguro ou apresentar garantia financeira para a cobertura de
danos a terceiros e ao meio ambiente, em caso de acidente
ou desastre, nas barragens de categoria de risco alto e dano
potencial associado alto.

Fonte: Agência Senado
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ECONÔMICO – PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
8ª Reunião – 03/04/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 34, DE 2019
- Não Terminativo Altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, parar tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Esperidião Amin
Relatório: Favorável à Proposta e parcialmente às emendas n°s 1,
2, 4 e 5 e contrário às emendas n°s 3, 6, 7, 8 e 9, nos termos do Substitutivo que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta, acolhendo
parcialmente as Emendas nºs 1, 2, 4 e 5, nos termos da Emenda nº 10
(Substitutivo), e contrário às Emendas nºs 3, 6, 7, 8 e 9.
Orçamento impositivo para emendas de bancada é aprovado na CCJ
Da Redação | 03/04/2019, 14h01
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A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (3) proposta de emenda à Constituição que determina a
execução obrigatória de emendas parlamentares de bancada. A expectativa é que o texto (PEC 34/2019) seja votado ainda hoje em sessão do
Plenário, devido a um requerimento de urgência aprovado com apoio
de todos os líderes partidários.
A matéria foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados
no final de março. O texto determina, como regra geral, que a execução
das emendas de bancada se limitará a 1% da receita corrente líquida
(RCL) do exercício financeiro anterior.

O relatório da proposta foi apresentado nesta quarta-feira pelo senador Esperidião Amin (PP-SC) pouco antes da reunião. Ele fez algumas
alterações no texto e incluiu a previsão um escalonamento na execução
das emendas de bancada, que será de 0,8% da RCL em 2020 e 1% a partir do ano seguinte. De acordo com o senador, a alteração foi fruto de
acordo com o governo.
— Para que haja uma adaptação do Executivo à nova realidade das
emendas impositivas de bancada, propomos que, no exercício subsequente ao da promulgação desta emenda constitucional, o montante
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aplicado seja de 0,8% e somente a partir do segundo ano o montante de
1% da RCL seja atingido — explicou.
A PEC 34/2019 eleva o montante de recursos públicos destinados
a emendas impositivas de bancada, em comparação com os montantes
definidos na LDO 2019. Caso o novo percentual de 1% da RCL de 2018
fosse aplicado, haveria uma elevação de 76% no valor da reserva destinada às emendas impositivas de bancada — ou, em valores absolutos,
um aumento de R$ 3,473 bilhões, conforme Nota Técnica da Consultoria
de Orçamentos do Senado.
O relator propôs mudanças para afastar a possibilidade de que o
texto fosse interpretado como uma forma de tornar também obrigatória a execução de outras emendas coletivas, como as das comissões
temáticas.
— Temos dois tipos básicos de emenda coletiva. Temos as de comissões, que a meu ver são eminentemente corporativas. Enquanto as
outras, que são as emendas coletivas de bancadas que representam os
estados, têm caráter federativo, respeitam a representação popular e,
no caso do Senado, a dos estados. Faço essa diferença para dizer que, a
meu ver, só as [emendas] coletivas de bancada passam a ser impositivas, e isso está aclarado no texto —argumentou.
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Obras inacabadas
Para não correr o risco de o país se tornar uma fábrica de obras inacabadas, o relator acatou pedido do líder do governo, Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE), e incluiu a exigência de que as bancadas repitam as
emendas até a conclusão das obras definidas como prioritárias. Conforme o texto, “os investimentos com a duração de mais de um exercício
financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada deverão ser objetivo
de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou empreendimento”.
A PEC considera os valores determinados pelo Teto de Gastos
(Emenda Constitucional 95/2016), que estipula que as despesas do governo só podem aumentar de acordo com a inflação. Segundo Esperidião Amin, a versão final do texto (o substitutivo) abarca sugestões
apresentadas pelos senadores por meio de emendas — entre elas, uma
emenda parcial do senador Major Olimpio (PSL-SP) para deixar claro
que os Restos a Pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista nas emendas no limite de 50%
dos valores empenhados.
A redação anterior não estabelecia limite, o que, de acordo com o
senador paulista, abriria espaço para inscrição, em Restos a Pagar, de
até 100% do montante destinado a emendas parlamentares e de bancada impositivas.
— A PEC flexibiliza para que possa ficar até 100% como Restos a
Pagar. Ao permitir passar para Restos a Pagar, perde-se o poder de ser
impositivo — apontou Major Olimpio.
Outros senadores concordaram com a mudança, que após longa
discussão recebeu aval do relator.
O líder do governo afirmou que o texto aprovado pela CCJ foi aprimorado em relação ao que veio da Câmara e ressaltou que a nova redação é resultado de amplo diálogo e acordo que contou com a participação dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e Rodrigo Maia, além
de técnicos do governo.
— Percebo que o relatório faz jus a todos os pontos que foram acordados — disse Fernando Bezerra.
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Estados
Alguns senadores afirmaram que estados e municípios podem ganhar com a aprovação da PEC, que dá maior autonomia a senadores e
deputados na definição da aplicação de recursos públicos.
— A aprovação dessa PEC garantirá uma redução da desigualdade
regional durante a sua vigência, porque estabelece um percentual para
todos os estados da Federação, o que significará para os estados mais
pobres do Brasil uma oportunidade talvez única de investimentos na
área de infraestrutura, em obras estruturantes que farão uma grande
diferença — disse Eduardo Braga (MDB-AM).
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Para Tasso Jereissati (PSDB-CE), a medida representa “uma nova
forma de fazer política” e tem maior impacto cultural do que econômico.
— Acaba aquela dependência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, aquela obrigatoriedade de ser amigo do ministro ou amigo
do “rei” para ter acesso a determinada emenda. Com esse projeto, muitas das críticas que o político sofre deixariam de ter motivo para existir.
Isso sim é uma proposta de nova política — apontou.
Eduardo Braga, Antonio Anastasia (PSDB-MG), Oriovisto Guimarães
(Pode-PR) e outros parlamentares advertiram que o governo anunciou
o contingenciamento de R$ 29,792 bilhões nas despesas discricionárias
(não obrigatórias) do Orçamento deste ano, que incluem emendas impositivas individuais de parlamentares, e, por isso, a proposta não garantiria a aplicação dos recursos.
— Não nos iludamos. Se queremos realmente mexer nas finanças,
temos que mexer nas despesas obrigatórias. Se não mexermos, o país
muda no máximo 10% — disse Oriovisto.
Para Esperidião Amin, o Congresso tem que ser solidário com a situação do país.
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— Se o governo em uma situação hipotética contingenciar em 50%
as despesas discricionárias, vai contingenciar as emendas individuais
e coletivas também. Somos solidários com o que está acontecendo no
país. Esse texto não é o meu. Esse texto é o texto do acordo — disse.

Saúde
Humberto Costa (PT-PE) sugeriu que as emendas de bancada impositivas em saúde fiquem de fora do cômputo do gasto mínimo constitucional na área e não sejam restritas ao limite máximo estabelecido
pelo Teto dos Gastos, mas a sugestão foi derrotada na CCJ. O senador
afirmou que a imposição do pagamento de emendas parlamentares de
bancada pode ajudar a reduzir a desigualdade de estados; o ideal, porém, seria um Orçamento todo impositivo elaborado com participação
da sociedade e do Executivo.
Já o senador Ciro Nogueira (PP-PI) lamentou o escalonamento da
aplicação de do percentual de 1% da receita corrente líquida.
Fonte: Agência Senado
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38ª Reunião – 07/08/2019
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 64, DE 2019
- Não Terminativo Institui a Responsabilidade Compartilhada, criando mecanismos
para conter a evolução dos gastos públicos quando houver déficits primários e premiando o funcionalismo público quando houver superávits
primários.
Autoria: Senador Oriovisto Guimarães (PODE/PR)
Relatoria: Senador Mecias de Jesus
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
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CCJ aprova
projeto que relaciona remuneração de servidor a resultado fiscal
Da Redação | 07/08/2019, 12h26

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (7) um projeto que institui a responsabilidade compartilhada entre servidores públicos e governantes nos resultados fiscais
dos governos. A proposta cria mecanismos para conter o aumento dos
gastos públicos — especialmente em relação ao funcionalismo — quando houver deficits primários. Por outro lado, em caso de superavit, os
servidores da União poderão receber bônus de até 5% do resultado primário positivo de receitas e despesas do governo. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 64/2019 segue para análise da Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE).
De iniciativa do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), a proposta determina que, em caso de resultado negativo, os governos ficarão proibidos de aumentar suas despesas, o que inclui os gastos com
funcionalismo público. No ano seguinte ao deficit, a União, o estado, o
Distrito Federal ou o município não poderão conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração nem criar cargo, emprego ou função, estabelece o texto. Também não poderão alterar a estru164
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tura de carreira, admitir ou contratar pessoal ou fazer concurso público,
entre outros atos que impliquem mais gastos.
Os governos ficam ainda proibidos de conceder qualquer benefício fiscal, inclusive ampliar política pública que resulte em concessão
de subsídios. Em linhas gerais, o texto replica as restrições previstas
no Novo Regime Fiscal (que institui o teto de gastos públicos), aplicadas
ao caso de geração de deficits primários.
O projeto recebeu voto favorável do relator na CCJ, senador Mecias
de Jesus (PRB-RR).
Responsabilidade compartilhada
Dentro do conceito de responsabilidade compartilhada, o funcionalismo poderá ser premiado, quando houver superavit primário, prevê
o projeto. Para o autor do PLP 64/2019, medidas que já são amplamente
utilizadas no setor privado, como programas de distribuição de lucros e
resultados, poderiam ser aplicadas no setor público.

“Entendemos que nenhum governante consegue administrar com
eficiência sem a devida participação de toda a sua equipe encarregada
pela gestão. São os servidores os responsáveis em última instância pela
boa aplicação dos recursos públicos. Daí que surge a responsabilidade
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de todos, ou seja, compartilhada”, diz Oriovisto na justificação da proposta.
Orçamento
Por questões operacionais, a adoção das medidas tomará como referência o resultado acumulado em 12 meses, até junho. Dessa forma,
será possível elaborar o Orçamento para o ano seguinte já incorporando
possíveis limitações para ampliação de gastos, ou, se for o caso, o bônus
para o funcionalismo.
Ao recomendar a aprovação do PLP 64/2019, Mecias destacou a
importância do projeto para “estabelecer balizas para a gestão mais responsável dos recursos públicos”.
Fonte: Agência Senado
49ª Reunião – 28/08/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 98, DE 2019
- Não Terminativo Altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, para estabelecer
o regime de execução obrigatória das programações que especifica; dá
nova redação ao art. 20 da Constituição Federal e aos arts. 107 e 115 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e revoga o § 1º do art.
167 da Constituição Federal.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Cid Gomes
Relatório: Favorável à Proposta com cinco Emendas que apresenta,
favorável à Emenda nº 3, nos termos da Subemenda que apresenta, e
contrário às Emendas nºs 1 e 2.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta com as Emendas de relator nºs 4-CCJ a 8-CCJ, favorável à Emenda nº 3, nos termos da
Subemenda nº 1-CCJ, e contrário às Emendas nºs 1 e 2.
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Plenário deve votar distribuição do bônus do pré-sal
para estados e municípios
Da Redação | 28/08/2019, 15h35

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o relatório do
senador Cid Gomes (PDT-CE) à proposta que destina a estados e municípios parte do arrecadado pela União nos leilões de petróleo. A PEC
98/2019 seguiu com urgência para o Plenário e deve ser votada ainda
nesta quarta-feira (28).
Entre as mudanças da PEC, está a garantia de que todos os entes
federados fiquem com uma parcela do que vai ser pago para explorar
- em regime de cessão onerosa à Petrobras - o excedente de petróleo
encontrado no pré-sal, chamado bônus de assinatura (pagamento que
a empresa ganhadora da licitação realiza na assinatura do contrato de
exploração).
Estados e municípios não viram o dinheiro da primeira etapa da
exploração. Naquele momento, não havia previsão legal para que o repasse fosse feito. Mesmo que houvesse, a transferência do arrecadado
com o pré-sal seria contabilizada no cálculo das despesas primárias do
Orçamento federal e, quando a parcela esbarra no teto de gastos da
União, não se pode fazer a transferência. Para viabilizar os repasses, a
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PEC 98/2019 altera isso: ela modifica a regra dos limites de despesas
primárias (art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT) para evitar que essas transferências entrem na conta do teto e o
dinheiro fique retido nos cofres da União.

No leilão do petróleo marcado para novembro, depois de acertar
uma dívida de R$ 36 bilhões com a Petrobras, a União deve destinar
15% dos R$ 70,5 bilhões arrecadados em bônus de assinatura para os
estados e o DF, e outros 15% aos municípios, sem ter problemas com o
teto, caso a PEC 98/2019 seja aprovada também no Plenário.
Orçamento
O texto aprovado por unanimidade na CCJ inclui dois assuntos considerados de maior destaque: a participação de estados e municípios no
bônus de assinatura do petróleo e a retirada da limitação a 1% na apresentação de emendas de bancada de caráter impositivo no Orçamento
da União.
Na discussão do relatório, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) tentou desvincular da proposta alterações sobre a execução do orçamento impositivo, mas Cid Gomes negou o pedido porque, de acordo
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com ele, a questão dos bônus de assinatura foi enxertada no texto para
garantir que estados e municípios recebam os recursos do petróleo.
— Se fizéssemos isso, o bônus de assinatura é que ficaria no espaço.
Os deputados quiseram garantir, no mesmo texto, que pelo menos
1% das emendas feitas pelas bancadas estaduais sejam executadas pelo
governo federal. Da forma como saiu aprovada da Câmara, a PEC incluiu
a previsão de que as emendas de bancadas sejam aprovadas no limite
de 1% da receita corrente líquida prevista na proposta do Executivo, e
que pelo menos a metade desse percentual seja destinada a investimentos.

No Senado, no entanto, parte dos senadores, inclusive o relator,
defenderam que não conste o limite de 1% e o que ultrapassar poderá
ser ou não executado (discricionário). A Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) já coloca o código (chamado de RP7) nas emendas impositivas. Ou
seja, o que extrapolar o limite de 1% vira opcional e o Executivo pode
não pagar.
O senador Alessandro Vieira (Cidadania –SE) quis colocar 1% como
um piso que asseguraria o caráter impositivo das emendas de bancada.
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— Se passar de 1% quem vai decidir qual vai ser executada é o
Executivo. Conversei com os técnicos do Senado e o que eles disseram é
que quem coloca o código RP7 (impositivo) e o RP2 (discricionário) nas
emendas é o Congresso. Com isso, a discricionariedade não vai ser dada
ao Executivo — explicou o relator.
Segundo Cid Gomes, para o Congresso estabelecer a quantidade
de emendas não é necessário alterar a Constituição, apenas aprovar um
projeto de resolução.
Outras mudanças
A PEC também autoriza o início de um investimento cuja execução
ultrapasse um exercício financeiro, mesmo que isso não esteja previsto
no Plano Plurianual (PPA), ou não haja lei autorizando essa inclusão.
Para dar continuidade de investimentos em execução, o texto da Câmara diz que a LDO, no exercício do ano corrente e mais dois subsequentes, terá um anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos
recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária.

— Isso vai incorporando a cultura de planejamento e consequência
de investimentos que, uma vez começados, precisam ter continuidade
— comentou Cid Gomes.
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A PEC 98/2019 permite que a execução orçamentária seja interrompida caso haja impedimentos de ordem técnica justificados, e prevê
ainda que a execução do Orçamento pelo governo fica subordinada ao
cumprimento das leis que estabelecem metas fiscais ou limites de despesas. Além disso, não impede o cancelamento eventual da abertura de
créditos adicionais.
Fonte: Agência Senado
60ª Reunião – 08/10/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 95, DE 2019
- Não Terminativo Prorroga o prazo de vigência do regime especial de pagamento de
precatórios previsto no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências.
Autoria: Senador José Serra (PSDB/SP) e outros.
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável à Proposta nos termos da emenda substitutiva
que apresenta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
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CCJ aprova
proposta que adia precatórios para aliviar caixa de estados e municípios
Da Redação | 08/10/2019, 13h51

Foi aprovada nesta terça (8) pela Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) uma proposta que prorroga até 2028 o prazo para estados, Distrito
Federal e municípios quitarem, dentro de um regime especial pagamento, seus precatórios (dívidas geradas por condenações judiciais) devidos
a pessoas jurídicas. Atualmente o prazo previsto é até 31 de dezembro
de 2024.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 95/2019, do senador
José Serra (PSDB-SP), busca aliviar a situação econômica dos entes federados e integra o rol de medidas do novo pacto federativo, destinado
a reestruturar as finanças de estados e municípios. A PEC deverá passar
por votação no Plenário nesta quarta-feira (9) e, se aprovada em dois
turnos, seguirá para a Câmara dos Deputados.
Não é a primeira vez que Serra tenta aliviar a crise financeira causada por pagamento de precatórios. Ele foi o autor da PEC que resultou
na Emenda Constitucional 99, promulgada em 2017, que prorrogou o
prazo para o pagamento dos precatórios até 2024. A principal intenção,
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segundo ele, era compatibilizar as dificuldades financeiras dos entes federados e os direitos dos beneficiários dos precatórios.
Substitutivo
Na CCJ, o relator, senador Antônio Anastasia (PSDB-MG), fez duas
importantes mudanças no texto de Serra: ele prevê que o pagador lance
mão de depósitos judiciais sem que sejam usados previamente recursos
ordinários do orçamento e admite também o uso de recursos próprios
para a quitação dos débitos de precatórios. Além disso, o relator excluiu
pessoas físicas desse adiamento – ou seja, para elas o calendário de pagamento continua valendo até 2024.

A presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), disse que Anastasia
melhorou o texto, tendo dois cuidados:
— Ele tirou as amarras para facilitar o pagamento e ainda teve a
sensibilidade de atender com justiça as pessoas físicas, normalmente as
que mais precisam.
Além de excluir do texto precatórios de pessoas físicas (cuja natureza é alimentar) e tirar o engessamento do teto de gastos previsto
na lei que trata do Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal, a
proposta, da forma como segue para o Plenário, exclui do limite de desBalanço de atividades 2019 - 2020
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pesas o pagamento de precatórios também quando feito com recursos
extraordinários obtidos com saques de depósitos judiciais.
Esse limite para os estados consiste em um teto para o crescimento
das despesas primárias correntes à taxa de inflação medida pela variação do IPCA por dois exercícios financeiros. Quando não cumprido o
limite, os estados enfrentam sanções, como a revogação do prazo adicional de pagamento de dívidas junto à União.
Anastasia ainda retirou do texto a possibilidade de responsabilização do presidente do Tribunal de Justiça por emissão de precatórios,
caso recursos referentes a depósitos judiciais, por exemplo, não estejam
disponíveis no prazo de até 60 dias previsto em lei. Essa responsabilização, pelo substitutivo, continua sendo apenas para o dirigente da instituição financeira.
Para o relator, a proposta de prorrogação vem para ajudar estados
no momento em muitos desses entes enfrentam restrição fiscal severa,
sem prejudicar as empresas que precisam receber, uma vez que há uma
correção do valor. “A matéria em exame caminha nessa direção, sem
prejudicar os direitos dos credores de precatórios, pois os montantes
devidos continuarão sendo corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”, disse Anastasia.
Crise fiscal
Ao apresentar a proposta, José Serra sustentou que a nova prorrogação é necessária em razão da continuidade da crise fiscal, que impõe
a estados e municípios um desafio ainda maior para equilibrar seus orçamentos. “Essa postergação concilia os interesses dos credores — titulares dos precatórios — e dos gestores públicos, que precisam garantir
a prestação dos serviços públicos básicos à sociedade, como educação,
saúde e segurança”.
Antes de os precatórios de pessoas físicas serem excluídos da proposta, aproximadamente R$ 105 bilhões em precatórios deveriam ser
quitados até o final de 2014 — cerca de R$ 17,5 bilhões por ano. Com
o prazo final diluído, esse pagamento anual poderia cair para R$ 10,5
bilhões por ano, dando um respiro maior para os estados executarem
suas políticas públicas. Em números, a extensão do prazo de pagamento
dos precatórios daria uma folga orçamentária de R$ 7 bilhões ao ano
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(ou R$ 42,1 bilhões até 2024), o que facilitaria a execução dos planos de
pagamento e o processo de ajuste fiscal.
Fonte: Agência Senado
68ª Reunião - 30/10/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 10, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Constituição Federal para autorizar a União a reter recursos
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e transferi-los
aos Municípios na hipótese de ausência de repasse do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), Senador Alessandro Vieira (PPS/SE), Senador Angelo Coronel (PSD/BA), Senador Carlos
Viana (PSD/MG), Senador Chico Rodrigues (DEM/RR), Senador Confúcio Moura (MDB/RO), Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB), Senador Dário Berger (MDB/SC), Senador Flávio Arns (REDE/PR), Senador Izalci
Lucas (PSDB/DF), Senador Jorge Kajuru (PSB/GO), Senador Lasier Martins (PODE/RS), Senadora Leila Barros (PSB/DF), Senador Lucas Barreto
(PSD/AP), Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), Senadora Mailza Gomes
(PP/AC), Senador Marcos do Val (PPS/ES), Senadora Maria do Carmo
Alves (DEM/SE), Senador Nelsinho Trad (PSD/MS), Senador Oriovisto
Guimarães (PODE/PR), Senador Otto Alencar (PSD/BA), Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL), Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG), Senadora
Selma Arruda (PSL/MT), Senadora Simone Tebet (MDB/MS), Senadora
Soraya Thronicke (PSL/MS), Senador Styvenson Valentim (PODE/RN), Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE), Senador Vanderlan Cardoso (PP/GO)
Relatoria: Senador José Serra
Relatório: Favorável à Proposta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta.
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Estado que não repassar recursos a municípios
pode ficar sem FPE, aprova CCJ
Da Redação | 30/10/2019, 11h52

Estados que deixarem de repassar a seus municípios as parcelas de
50% do IPVA e 25% do ICMS poderão ter cotas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) retidas. A medida é sugerida
na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 10/2019, aprovada nesta
quarta-feira (30) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
A proposta, que segue para votação em dois turnos no Plenário, foi
apresentada pelo senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) e recebeu voto
favorável do relator, senador José Serra (PSDB-SP). Além da retenção
do FPE, a União deverá depositar os valores correspondentes aos montantes que deixaram de ser entregues aos municípios. A ausência desse
repasse pelos governos estaduais às prefeituras será comprovada por
certidão expedida pelo Tribunal de Contas do estado.
Segundo Anastasia, têm sido cada vez mais frequentes os atrasos
dos repasses dos montantes relativos ao IPVA e ao ICMS pertencentes
aos municípios, situação que gera grave crise fiscal nos entes da Federação.
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“A ausência dos repasses quebra a previsibilidade financeira necessária a qualquer administrador público, provocando atraso nos pagamentos não apenas dos servidores municipais, mas também dos fornecedores”, argumenta Anastasia na justificativa da PEC 10/2019.

O senador disse que a gestão anterior do governo de Minas Gerais deixou de repassar alguns bilhões de reais para municípios, o que
atrapalhou as contas de muitas prefeituras mineiras. A PEC, segundo
Anastasia, tem como objetivo proteger os municípios de governos irresponsáveis.
— A proposta cria uma vacina para que isso não venha a ocorrer
mais. Se porventura algum estado seguir essa linha irracional e errada, a
União poderá reter o FPE e repassar diretamente para os municípios —
disse, na quarta-feira (29).
“Selva”
Ao defender a aprovação da proposta, Serra mencionou retenções
de cotas do IPVA e ICMS devidas às prefeituras pelos estados de Minas
Gerais e Roraima. Mato Grosso também reteve não só parcela do ICMS,
mas também de outros tributos estaduais, prejudicando os aportes devidos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação BásiBalanço de atividades 2019 - 2020
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ca e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e ao Fundo
Estadual do Transporte e Habitação (Fethab), conforme acrescentou o
relator.
— A proposta evita que nossa Federação vire uma “selva”. Estados
não estão repassando aos municípios a parte que lhes cabe no bolo tributário. Isso é inadmissível — apontou.
O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) relatou que caso semelhante ocorreu em Sergipe, deixando municípios em situação difícil.
Marcos Rogério (DEM-RO) reforçou que deixar de repassar recursos aos
municípios afeta a vida da população.
— É no município que mora o cidadão contribuinte. A PEC protege
quem mais sofre com esse tipo de manobra — afirmou.

Fonte: Agência Senado
7ª Reunião – 04/03/2020
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 187, DE 2019
- Não Terminativo Institui reserva de lei complementar para criar fundos públicos e
extingue aqueles que não forem ratificados até o final do segundo exer178
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cício financeiro subsequente à promulgação desta Emenda Constitucional, e dá outras providências.
Autoria: Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE), Senador
Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE), Senador Arolde de Oliveira (PSD/RJ),
Senador Carlos Viana (PSD/MG), Senador Chico Rodrigues (DEM/RR),
Senador Ciro Nogueira (PP/PI), Senador Confúcio Moura (MDB/RO), Senador Dário Berger (MDB/SC), Senador Eduardo Braga (MDB/AM), Senador Eduardo Girão (PODEMOS/CE), Senador Eduardo Gomes (MDB/
TO), Senador Elmano Férrer (PODEMOS/PI), Senador Esperidião Amin
(PP/SC), Senador Izalci Lucas (PSDB/DF), Senador Jorginho Mello (PL/
SC), Senadora Juíza Selma (PODEMOS/MT), Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS), Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), Senador Luiz do Carmo
(MDB/GO), Senadora Mailza Gomes (PP/AC), Senador Major Olimpio
(PSL/SP), Senador Marcio Bittar (MDB/AC), Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES), Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Senador Mecias
de Jesus (REPUBLICANOS/RR), Senador Nelsinho Trad (PSD/MS), Senador Omar Aziz (PSD/AM), Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR),
Senador Otto Alencar (PSD/BA), Senador Plínio Valério (PSDB/AM), Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG), Senadora Simone Tebet (MDB/MS),
Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE), Senador Telmário Mota (PROS/RR),
Senador Vanderlan Cardoso (PP/GO), Senador Wellington Fagundes (PL/
MT), Senador Zequinha Marinho (PSC/PA)
Relatoria: Senador Otto Alencar
Relatório: Favorável à Proposta, e às Emendas n.sº 12 e 17; e parcialmente favorável às Emendas n°s 19 e 31, na forma da Emenda
Substitutiva que apresenta; pela prejudicialidade das Emendas nºs 1
a 11, 13 a 16, 18, 20 a 30 e contrário às emendas nºs 32 a 53.
Observações:
Votam vencidos os Senadores Randolfe Rodrigues, Fabiano Contarato, Humberto Costa, e Weverton.
Resultado: Favorável à Proposta e parcialmente às Emendas nºs 4,
7, 12, 17, 19, 20, 21, 32, 34, 36, 42, 48 e 50, nos termos da Emenda nº
57-CCJ (Substitutivo), e pela prejudicialidade das demais emendas apresentadas.
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Agência Senado
Extinção de fundos públicos é aprovada pela CCJ e vai ao Plenário
Da Redação | 04/03/2020, 13h53
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (4), substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
187/2019, que permite ao governo usar para outras finalidades o dinheiro hoje retido em fundos infraconstitucionais e vinculado a áreas
específicas. A proposta é de iniciativa do líder do governo no Senado,
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), e faz parte do Plano Mais Brasil,
elaborado pelo Executivo para estimular a economia. O texto será analisado agora pelo Plenário.

A PEC 187/2019 propõe a extinção dos fundos públicos da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios criados até 31 de dezembro de 2016, caso não sejam ratificados por meio de lei complementar específica, até o fim de 2022, prazo em que o Legislativo poderá
avaliar quais fundos são de fato relevantes e essenciais para a realização
de políticas públicas.
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O dinheiro que a PEC pretende liberar está nos fundos públicos infraconstitucionais, ou seja, criados por leis e não previstos pela Constituição. Segundo o governo, os fundos concentram recursos em atividades ou projetos de áreas específicas, o que significa “amarrar” receitas
a determinadas finalidades. Com isso, o dinheiro fica “engessado” e
muitas vezes acaba parado, apesar de outras áreas sofrerem com a falta
de recursos.
Fundos preservados
O relatório aprovado, do senador Otto Alencar (PSD-BA), traz mudanças em relação ao texto original. Uma delas busca resguardar fundos que foram criados por lei, mas que têm obrigações constitucionais,
ou seja, que foram criados para operacionalizar vinculações de receitas
estabelecidas pelas Constituições ou pelas Leis Orgânicas dos entes federativos.
Um exemplo é o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), destinado
ao custeio do seguro-desemprego e do abono salarial, que poderia ser
extinto sem a mudança feita pelo relator. Também estão na mesma situação os fundos de financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e
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do Centro-Oeste (FCO), criados por lei para regulamentar a Constituição
e contribuir para o desenvolvimento econômico e social.
Nesta quarta-feira, na CCJ, depois de ampla discussão entre os senadores, o relator aceitou também preservar os Fundos Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia; Nacional de Segurança Pública;
Penitenciário Nacional; Nacional Antidrogas e o de Defesa da Economia
Cafeeira, conhecido como Funcafé. O acordo possibilitou a votação da
PEC na comissão para que o texto seguisse finalmente ao Plenário.

Antes das mudanças via substitutivo, a estimativa do Ministério da
Economia era de quase R$ 220 bilhões retidos em 248 fundos. O valor
deve ser alterado, já que alguns deles não serão mais abrangidos pela
regra.
Lei Complementar
A proposta inicial do governo previa ainda que caberia ao Executivo
apresentar projeto de lei complementar para recriar fundo que fosse
considerado imprescindível, mas o relator atribuiu tal tarefa também ao
Poder Legislativo, iniciativa que foi elogiada por alguns senadores, entre
eles Antonio Anastasia (PSD-MG).
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— Trata-se de algo revolucionário, pois a iniciativa de criação de
fundos sempre foi privativa do Executivo. Agora haverá a competência
concorrente por parte do Legislativo, o que poderá ajudar, num segundo
momento, quando for necessário recriar determinado fundo — avaliou.
São Francisco
Ao final do ano de promulgação da emenda constitucional, as leis
que destinarem recursos públicos a fundos infraconstitucionais serão
revogadas, ou seja, esse dinheiro vai seguir para a conta única do Tesouro Nacional ou dos outros entes. De acordo com o texto apresentado
pelo governo, parte dessas receitas públicas desvinculadas poderá ser
usada em projetos e programas voltados à erradicação da pobreza e a
investimentos em infraestrutura. Essas finalidades não são obrigatórias.
No texto aprovado pela CCJ, o relator incluiu entre as áreas beneficiadas com os recursos a revitalização de Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco e projetos de pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação.

“A revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco tem impactos econômico, social e ambiental por demais relevantes para adiar-se ainda mais sua execução”, argumentou Otto no parecer.
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O relator também acrescentou ao texto a obrigatoriedade de que
o governo federal encaminhe anualmente ao Congresso Nacional um
demonstrativo do cumprimento das aplicações das receitas públicas
desvinculadas.
Fundos extintos
Das reservas vinculadas que serão extintas, segundo o governo,
grande parte já está inativa. A maioria existe desde antes da Constituição de 1988. Entre as reservas que podem acabar, o governo citou
o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, o Fundo
de Garantia para Promoção da Competitividade e o Fundo Especial de
Treinamento e Desenvolvimento. Também se enquadra na regra de extinção o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações
(Fust).
Os Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios
(FPM), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e o Fundo Nacional de Saúde são exemplos de reservas que não serão extintas com a
PEC porque são constitucionais.
Voto em separado
O líder do PT, senador Rogério Carvalho (PT-SE), apresentou um
voto em separado, como alternativa ao relatório de Otto Alencar. Ele
defendeu a rejeição da PEC 187/2019 e a manutenção ao menos daqueles fundos que atualmente são capazes de executar ao menos 50% dos
recursos que recebem.
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“Estão sobejamente demonstrados os prejuízos da PEC 187/2019
para áreas como educação, ciência e tecnologia, cultura, meio ambiente,
direitos de cidadania e segurança pública. A medida reduzirá a prestação de serviços à população e representará um retrocesso nas políticas
públicas, significando um verdadeiro desmonte do sistema orçamentário”, sustentou Rogério em seu voto.
Fonte: Agência Senado
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ECONÔMICO - POLÍTICA ECONÔMICA
E SISTEMA FINANCEIRO.
12ª Reunião – 08/05/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 236, DE 2018
- Não Terminativo Altera as Leis nº 8.112, de 1990, e 10.820, de 2003, para proibir ao
banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos
e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha
de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.
Autoria: Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)
Relatoria: Senador Esperidião Amin
Relatório: Contrário ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer contrário ao Projeto.
19ª Reunião – 05/06/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 115, DE 2018
- Não Terminativo Altera o art. 9º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, que instituiu
o Programa de Recuperação Fiscal (Refis), para proibir a exclusão de
pessoas jurídicas adimplentes e de boa-fé do Refis nas condições que
especifica.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Rodrigo Pacheco
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto. Votam vencidos os Senadores Major Olímpio, Flavio Bolsonaro, Eduardo Girão e a
Senadora Juíza Selma.

186

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Projeto que impede exclusão de empresas adimplentes
do Refis é aprovado na CCJ
Da Redação | 05/06/2019, 14h28
Segue para análise do Plenário do Senado projeto que proíbe a exclusão de empresas “adimplentes e de boa-fé” do Programa de Recuperação Fiscal (Refis). A regra vale mesmo que as parcelas pagas pelas
pessoas jurídicas não sejam consideradas suficientes para amortizar
a dívida com a União. O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 115/2018 foi
aprovado nesta quarta-feira (5) pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ).
O Refis foi instituído em 2000 para permitir a regularização de débitos com a Receita Federal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e o
Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com o programa, as parcelas a serem pagas são calculadas com base em percentuais de receita
bruta mensal das empresas, sem a fixação de prazo máximo de quitação
da dívida. Mas a Receita começou a retirar contribuintes do Refis por
entender que as parcelas são insuficientes para a amortização da dívida.
Segurança jurídica
A proposta, que já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), recebeu parecer favorável do relator na CCJ, senador
Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Segundo observou Pacheco, a proposta
pretende restabelecer a segurança jurídica para as empresas que aderiram ao Refis na esperança de poderem negociar seus débitos junto à
União e, assim, reconquistarem a regularidade fiscal para o exercício de
suas atividades.
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“O programa foi instituído para funcionar como parcelamento
dessas dívidas com o cálculo de parcela mensal devida mediante a incidência de um percentual sobre a receita bruta da empresa. Eventual
constatação de que, em alguns casos, essa conformação jurídica não importa em parcela mensal interessante à Administração não pode gerar
a exclusão arbitrária do programa das pessoas jurídicas adimplentes. A
arbitrariedade fere a segurança jurídica, valor protegido pela Constituição Federal”, considerou Pacheco no parecer.
Líder do PSL no Senado, o senador Major Olímpio (SP) apresentou
voto em separado contrário ao projeto, mas foi derrotado na votação
na CCJ. Segundo o senador, o PLC 115/2018 visa perpetuar anomalias
no Refis decorrentes de parcelas ínfimas pagas por uma empresa, que
levaram a Fazenda Nacional a excluí-la do parcelamento em razão de
inadimplência. A exclusão, enfatizou o senador, foi considerada legal por
turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ). De acordo com Major Olímpio, 1.538 empresas que aderiram ao Refis devem
mais de R$ 5 Bilhões aos cofres públicos.
— Um dos inadimplentes que está sendo defendido aqui deve R$ 1
bilhão e paga R$ 4 mil por mês. Levaria 30 mil anos para pagar — apontou.
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Mas os argumentos do parlamentar não convenceram a maioria
dos senadores. Marcos Rogério (DEM-RO), Antonio Anastasia (PSDB-MG) e Kátia Abreu (PDT-TO) foram alguns dos que reforçaram a necessidade de respeitar os contratos firmados.
O PLC 115/2018 segue para votação pelo Plenário do Senado. Se o
texto aprovado pela Câmara se mantiver inalterado, será enviado, em
seguida, à sanção presidencial.
Fonte: Agência Senado
54ª Reunião – 11/09/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 8, DE 2018
- Não Terminativo Altera os arts. 22 e 48 da Constituição Federal, para acrescentar novos incisos que estabelecem, respectivamente, a competência privativa
da União para legislar sobre funcionamento e segurança das instituições
financeiras; e, a competência do Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, para dispor sobre material financeira, cambial
e monetária, instituições financeiras, suas operações, serviços, funcionamento e segurança.
Autoria: Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP) e outros.
Relatoria: Senador Major Olimpio
Relatório: Favorável à Proposta com a Emenda de redação que
apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta com a Emenda
nº 1-CCJ, de redação.
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Federalização da segurança bancária segue para o Plenário
Da Redação | 11/09/2019, 16h34

As regras para a segurança bancária e para o transporte de valores
deverão seguir determinações constitucionais e regras estabelecidas
em legislação federal. Foi o que decidiram os senadores da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (11), ao aprovarem a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 8/2018. O texto agora
segue para o Plenário.
Pela proposta do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), somente a
União poderá definir as regras de funcionamento e da segurança das
instituições financeiras e do transporte de valores, assim como caberá
ao Congresso, com sanção presidencial, regulamentar serviços, funcionamento e segurança de estabelecimentos bancários.
A iniciativa atende uma reivindicação da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), com apoio do Sindicato dos Bancários. Segundo
eles, o emaranhado de regras distintas nos estados e municípios brasileiros acaba enfraquecendo a segurança bancária. Por isso é necessária
a uniformização dessas ações por norma federal.
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Com a federalização, normas como uso de vidros blindados nas fachadas das agências, presença de vigilantes no autoatendimento após o
expediente bancário, proibição de uso de celulares e outros temas, que
hoje seguem regras distintas nas cidades e municípios brasileiros, serão
sistematizadas.
“A segurança pública é tema de extrema relevância e fonte direta
de preocupação para toda a população, que anseia por soluções para
esse drama que aflige a todos. Assim, a federalização da legislação relacionada à segurança privada, nela inserida a bancária, permitirá que
o tema seja tratado com mais racionalidade, facilitando a padronização
de produtos, serviços, rotinas, processos, instalações e equipamentos
aptos a produzir efeitos concretos, com um mínimo de falhas e impactos
negativos”, argumenta Davi.
Ataques crescentes
Para o relator, senador Major Olimpio (PSL-SP), a falta de previsão
constitucional atribuindo competência privativa para a União legislar sobre segurança bancária levou à criação desse emaranhado de leis estaduais e municipais que versam sobre o tema.
“Embora tenhamos um grande número de leis, a segurança não
vem aumentando; ao contrário, temos visto grande número de ataques
a bancos, carros-fortes e caixas eletrônicos”, observa no relatório.
Major Olímpio apresentou emenda apenas para ajustar a redação
da proposta.
Fonte: Agência Senado
4ª Reunião – 12/02/2020
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 69, DE 2019
- Não Terminativo Acrescenta o inciso X ao art. 170 da Constituição Federal para incluir a economia solidária entre os princípios da Ordem Econômica.
Autoria: Senador Jaques Wagner (PT/BA), Senador Angelo Coronel
(PSD/BA), Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), Senador Cid Gomes
(PDT/CE), Senador Confúcio Moura (MDB/RO), Senador Eduardo Braga (MDB/AM), Senador Eduardo Gomes (MDB/TO), Senadora Eliziane
Gama (CIDADANIA/MA), Senador Esperidião Amin (PP/SC), Senador
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Flávio Arns (REDE/PR), Senador Humberto Costa (PT/PE), Senador Irajá
(PSD/TO), Senador Jayme Campos (DEM/MT), Senador Jean Paul Prates
(PT/RN), Senador Jorge Kajuru (PSB/GO), Senadora Kátia Abreu (PDT/
TO), Senadora Leila Barros (PSB/DF), Senador Lucas Barreto (PSD/AP),
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Senador Omar Aziz (PSD/
AM), Senador Otto Alencar (PSD/BA), Senador Paulo Paim (PT/RS), Senador Paulo Rocha (PT/PA), Senador Plínio Valério (PSDB/AM), Senador
Reguffe (S/Partido/DF), Senador Renan Calheiros (MDB/AL), Senador
Rogério Carvalho (PT/SE), Senadora Simone Tebet (MDB/MS), Senador
Tasso Jereissati (PSDB/CE), Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB),
Senadora Zenaide Maia (PROS/RN)
Relatoria: Senador Alessandro Vieira
Relatório: Favorável à Proposta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta.
Agência Senado
Economia solidária deve ser incluída entre princípios
da Constituição, decide CCJ
Da Redação | 12/02/2020, 11h10
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (12) a uma proposta de emenda à Constituição que inclui a economia
solidária entre os princípios da ordem econômica nacional. Segundo o
autor da PEC 69/2019, senador Jaques Wagner (PT-BA), a economia solidária se dá por meio de empreendimentos coletivos como associações,
cooperativas, grupos informais ou sociedades mercantis.
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O relator é o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Segundo
ele, os empreendimentos de economia solidária no Brasil surgiram na
década de 1970 e ganharam mais força na década de 1980. O objetivo
foi proporcionar renda para setores sociais empobrecidos por diversas
crises econômicas que se abateram sobre o país naqueles períodos, explica. Com o passar dos anos, a economia solidária tornou-se um modo
de desenvolvimento que promove não só inclusão social, mas uma alternativa ao individualismo exacerbado, ressalta o relator.
De acordo com Alessandro, há hoje no Brasil cerca de 30 mil empreendimentos solidários em vários setores da economia, gerando renda
para mais de 2 milhões de pessoas.
— A economia solidária é uma alternativa inovadora na geração
de trabalho e na inclusão social, na forma de uma corrente que integra
quem produz, quem vende, quem troca e quem compra. Seus princípios
são autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário — afirma o relator.
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A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS), elogiou a
proposta, que segue agora para análise do Plenário.
— A inclusão da economia solidária na Constituição Federal é fundamental para que se torne efetivamente uma política de Estado, e não
apenas de governo, para que faça parte dos princípios da ordem econômica — disse a senadora.
Fonte: Agência Senado
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ECONÔMICO – POLÍTICA URBANA
16ª Reunião – 22/05/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 26, DE 2018
- Não Terminativo Altera o art. 4º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que
dispõe sobre
parcelamento do solo urbano, para assegurar o direito de permanência das edificações na reserva de faixa não edificável de 15 (quinze)
metros de cada lado das rodovias federais, ferrovias e dutos.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Jorginho Mello
Relatório: Favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1-CI a 3-CI
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com as Emendas nºs 1-CI-CCJ a 3-CI-CCJ.
CCJ aprova permanência de construções às margens
de estradas e ferrovias
Da Redação | 22/05/2019, 16h26

Edificações comerciais e residenciais já erguidas à margem de rodovias federais e ferrovias poderão ter o direito de permanência, ainda
que a lei em vigor proíba a existência de construções em uma faixa de 15
metros de cada lado de estradas ou trilhos. É o que determina o Projeto
de Lei da Câmara (PLC) 26/2018, aprovado na Comissão de Constituição,
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Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (22). O texto segue com pedido de urgência para análise em Plenário.
Atualmente, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766, de
1979) proíbe a existência de construções em uma faixa de 15 metros de
cada lado de estradas e ferrovias e de águas correntes (mar, rios, riachos) e dormentes (lagos, lagoas).
O projeto aprovado, além de assegurar o direito de permanência
das edificações já erguidas ou em construção nesses locais, dispensa a
observação dessa margem de segurança nos trechos rodoviários ou ferroviários que atravessem perímetro urbano ou áreas urbanizadas que
possam ser incluídas nesse perímetro. E determina ao Poder Público
que desista de ações judiciais para retomada dos terrenos.

— O projeto resolve situações em que o próprio Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte] se encontra hoje, com demandas judiciais intermináveis que nunca se resolverão — afirmou o
relator, senador Jorginho Mello (PL-SC).
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A proposta aprovada também altera a Lei 6.766, de 1979, para que
sejam respeitadas as margens de 15 metros também para os dutos. Essa
previsão foi reintroduzida no texto, já que fazia parte da legislação original, mas havia sido excluída mais tarde, pela Lei 10.932, de 2004.
Indenização
O projeto determina que a construção, quando foi erguida em áreas que comprometam a segurança do trânsito ou coloquem em risco a
vida dos residentes dos imóveis, seja passível de desapropriação, com
pagamento de indenização.
A proposta não pretende suprimir a exigência da faixa não edificável para os loteamentos futuros, apenas assegura o direito de permanência das edificações já construídas ou em construção feitas na reserva
de faixa não edificável, numa espécie de anistia. As construções também devem respeitar a legislação ambiental.
— É um projeto importante para centenas de moradores na faixa à
beira de ferrovias, particularmente no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta,
Júlio de Castilhos, inúmeros municípios com essa situação — afirmou o
senador Lasier Martins (Pode-RS), que foi relator na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI).
Emenda apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR),
que exigia comprovação de propriedade para o pagamento de uma possível indenização, foi retirada para que o projeto não tivesse de retornar
à Câmara.
Fonte: Agência Senado
68ª Reunião – 30/10/2019
PROJETO DE LEI N° 693, DE 2019 (SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI Nº 693, DE 2019)
- Não Terminativo Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para assegurar
o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua
às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da
extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Eduardo Braga (Substituído por Ad Hoc)
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Relatoria Ad hoc: Senador Lasier Martins
Relatório: Favorável ao Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei nº 693, de 2019
Observações:
- Durante a Reunião, o Relator “ad hoc” reformula o Relatório concluindo com voto favorável ao Substitutivo da Câmara dos Deputados,
exceto quanto à alteração proposta ao §5º do art. 4º da Lei nº 6.766, de
19 de dezembro de 1979, devendo prevalecer a redação aprovada pelo
Senado Federal.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Substitutivo da Câmara dos Deputados, exceto quanto à alteração proposta ao §5º do art.
4º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, devendo prevalecer a
redação aprovada pelo Senado Federal.
Aprovado Requerimento de urgência para a matéria.
CCJ aprova
redução de faixa não edificável em rodovias de 15 para 5 metros
Da Redação | 30/10/2019, 12h22
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (30) a alteração sugerida pela Câmara ao projeto que garante a
permanência de construções erguidas nas faixas não edificáveis ao lado
de rodovias e ferrovias. O texto permite que os municípios reduzam o
limite dessas faixas, apenas nas rodovias, dos atuais 15 para até 5 metros de cada lado. As emendas ao Projeto de Lei 693/2019 seguem para
o Plenário com pedido de urgência.
Originalmente, o texto proposto pelo senador Jorginho Mello (PL-SC) e aprovado em julho pelo Senado previa a possibilidade de redução
da faixa não edificável de rodovias e também de ferrovias para 5 metros, assim como a regularização das construções que estivessem sobre
essas faixas. Na passagem pela Câmara, foi excluída a possibilidade de
diminuição das faixas não edificáveis das ferrovias. Os deputados consideraram que as faixas de domínio e não edificáveis de algumas estradas
de ferro já são extremamente pequenas, e diminuí-las ainda mais poderia trazer riscos à população. O relatório do senador Eduardo Braga
(MDB-AM), lido por Lasier Martins (Podemos-RS), aprova a mudança da
Câmara.
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“Não podemos deixar de concordar com a Câmara dos Deputados
que, no âmbito do transporte ferroviário, a existência de passagens de
nível, a invasão de faixas de domínio e o desrespeito a faixas não-edificáveis já está a exigir uma redução da velocidade das vias e das composições, além de colocar em risco a segurança da população do entorno.
Se essa situação já ocorre em faixas non aedificandi de 15 metros, conforme estabelece a Lei 6.766, de 1979, imagine-se o que ocorrerá se a
distância for reduzida para 5 metros. Portanto, concordamos que ao excepcionar as ferrovias da regra geral, a lei cumprirá inegavelmente uma
importantíssima função social”, disse.
Outra mudança sugerida pela Câmara, mas rejeitada na CCJ, foi a
data de corte para a regularização das construções de residências e comércios feitas nos trechos de rodovias e ferrovias que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas que, pela lei, deveriam permanecer livres. A Câmara sugeriu que todas as construções erguidas até a
entrada em vigor da lei deveriam ser regularizadas. O relator manteve
o texto original, para regularizar apenas as construções erguidas até 31
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de julho de 2018. O projeto não altera a reserva de uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado ao longo das águas correntes (rios e
córregos) e dormentes (lagos, lagoas e açudes).
Faixas
Hoje, há dois limites que as construções ao longo de estradas e
linhas de trem deveriam obedecer: a faixa de domínio público, variável,
que inclui a pista e o acostamento ou o trilho em si, e outra contígua,
chamada “faixa não edificável”, pública ou particular, mas que deve deixar pelo menos 15 metros livres após a faixa de domínio, segundo a
Lei de Parcelamento do Solo. O projeto quer regularizar as construções
antigas erguidas ali e dar liberdade aos municípios para, caso queiram,
diminuir a faixa, desde que essa diminuição seja embasada por estudos
técnicos e esteja alinhada com o plano de desenvolvimento do município.
Fonte: Agência Senado
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ECONÔMICO – TRIBUTAÇÃO
16ª Reunião – 22/05/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 51, DE 2019
- Não Terminativo Altera o art. 159 da Constituição para aumentar para 26% (vinte e
seis por cento) a parcela do produto da arrecadação dos impostos sobre
a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados destinada ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal e dá outras providências.
Autoria: Senador Lucas Barreto (PSD/AP) e outros.
Relatoria: Senador Rogério Carvalho
Relatório: Favorável à Proposta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta.
CCJ aprova aumento da participação dos estados
no Orçamento da União
Da Redação | 22/05/2019, 10h39
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A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (22) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 51/2019,
que aumenta a fatia dos estados no Orçamento da União. A proposta é
uma das condições apresentadas pelos governadores ao governo Bolsonaro para recuperar as finanças dos estados. O texto segue para o
Plenário do Senado.
O objetivo, segundo o autor, senador Lucas Barreto (PSD-AP), é reequilibrar as relações federativas, aumentando em 4,5 pontos percentuais a parcela do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) destinada ao
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE). Para isso,
reduz a participação da União de 51% para 46,5%.
Esses são os tributos partilhados pela União com estados e municípios, por meio dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e dos Municípios (FPM), e dos programas de financiamento
ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Ao apoiar a proposta, o relator, senador Rogério Carvalho (PT-SE),
argumentou que “é inegável que convivemos há duas décadas com um
processo de reconcentração das receitas tributárias na esfera federal,
em clara violação do espírito que animou a Assembleia Constituinte”.
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O parlamentar acrescentou que estudos da Secretaria da Receita
Federal (RFB), mostram que “a arrecadação combinada bruta dos impostos sobre a renda (IR) e sobre produtos industrializados (IPI), como
percentual do Produto Interno Bruto (PIB, passou de 7,2%, em 1990,
para 6,6%, em 2017”.
No mesmo período, explicou o senador, o orçamento da Seguridade Social, que reúne contribuições não partilhadas, passou de 9,3% para
11,4% do PIB. “Somando, os governos estaduais e municipais receberam, ao longo de quase três décadas, muitos bilhões a menos do que
tinham idealizado os nobres constituintes”, advertiu o relator.
Ainda pela avaliação do senador, “as prefeituras, pressionadas por
uma multiplicidade de tetos e pisos orçamentários fixados por normas
federais que tornam a sua gestão orçamentária um desafio constante,
minimizaram as suas perdas mediante a elevação em dois pontos percentuais da parcela da arrecadação do IR e do IPI destinada ao FPM”.
Os estados, no entanto, “continuam aguardando uma justa recomposição das suas disponibilidades orçamentárias” que pode se tornar
realidade com a aprovação da matéria, conforme observa Rogério Carvalho.
Fonte: Agência Senado
35ª Reunião – 10/07/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 485, DE 2017 (COMPLEMENTAR)
- Não Terminativo Altera o art. 187 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), e o art. 29 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de
1980 (Lei de Execuções Fiscais), para dispor sobre o concurso de preferência das pessoas jurídicas de direito público na hipótese de cobrança
judicial de créditos.
Autoria: Senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB/PE)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável ao Projeto.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
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Projeto acaba com preferência da União para
receber créditos tributários
Da Redação | 10/07/2019, 12h24

Foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) nesta quarta-feira (10) o PLS 485/2017 - Complementar, que altera o Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 1966) para dar preferência, no recebimento de créditos tributários cobrados judicialmente,
ao ente federado (União, estado ou município) que for mais diligente,
ou seja, que empreender mais esforços na cobrança. A proposta segue
agora para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
O autor da proposta, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), argumenta que a atual legislação dá preferência absoluta para os
recebimentos dos créditos à União, em seguida, aos estados e ao Distrito Federal e, se algo sobrar, aos municípios. A proposta altera também a
Lei Execução Fiscal (Lei 6.830, de 1980).
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O relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), emitiu parecer
favorável ao reconhecer a importância da iniciativa para reconhecer
a igualdade jurídica entre os entes federados. Ele argumentou que a
Constituição diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são todos autônomos e por esta razão não deve existir hierarquia
que possa justificar a preferência no momento de receber o crédito tributário cobrado judicialmente.
“Parece-nos, assim, que a nova redação dada pelo projeto sob exame está em consonância com as disposições do caput do art. 18 e do
inciso III do art. 19, ambos da Constituição federal de 1988, principalmente por reforçar o federalismo e a autonomia dos entes pela regra
de repartição de competências, em que cada ente desempenha, nos
termos autorizados pela Carta Magna, atribuições que dão efetividade
aos princípios nela inseridos, de forma que combate diretamente o centralismo unitário”, disse.
Fonte: Agência Senado
38ª Reunião – 07/08/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 51, DE 2017
- Não Terminativo Acrescenta a alínea f ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os consoles e jogos para
videogames produzidos no Brasil
Autoria: Senadora Marta Suplicy (MDB/SP) e outros.
Relatoria: Senador Telmário Mota
Relatório: Favorável à Proposta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta.
CCJ aprova isenção de impostos a jogos de videogame nacionais
Da Redação | 07/08/2019, 11h06
Consoles e jogos para videogames produzidos no Brasil poderão
conquistar imunidade tributária, a exemplo da concedida em 2013, a
fonogramas e videofonogramas musicais (CDs e DVDs) de origem nacional, reunindo obras musicais ou literomusicais de artistas brasileiros. O
benefício fiscal é previsto na Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
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51/2017, aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) nesta terça-feira (6). O texto seguiu para votação em Plenário.
A PEC recebeu voto favorável do relator, senador Telmário Mota
(Pros-RR). Se for promulgada pelo Congresso Nacional, estados e municípios ficarão proibidos de impor taxação a esses produtos. A iniciativa
partiu de sugestão legislativa, de iniciativa popular, acatada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). Para Telmário,
a proposta não evidencia privilégio para um setor econômico, “mas sim
o aproveitamento de oportunidade real para o desenvolvimento dos jogos eletrônicos, com o incremento do emprego, dos lucros e também
da arrecadação”.

“Estamos seguros de que a imunidade, embora tenha impacto sobre a arrecadação específica dos impostos dispensados, no contexto
geral, vai promover um incremento de arrecadação de tal monta que
o saldo será positivo para os entes federativos”, acrescentou o relator ,
exaltando, ainda, seu mérito em lançar um “golpe fatal” sobre a pirataria desses produtos.
Fonte: Agência Senado
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 467, DE 2018
- Terminativo Altera o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências, para
prever procedimento formal de cobrança, previamente à inscrição do
débito em dívida ativa.
Autoria: Senador José Serra (PSDB/SP)
Relatoria: Senador Esperidião Amin
Relatório: Pela aprovação do Projeto com uma emenda que apresenta
Resultado: Aprovado o Projeto e a Emenda nº 1-CCJ.
Contribuinte terá prazo maior para quitar dívidas federais, aprova CCJ
Da Redação | 07/08/2019, 17h13
O contribuinte em débito com a União poderá ter um prazo maior
para regularizar sua situação antes de receber uma cobrança executiva da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (7), o Projeto
de Lei do Senado (PLS) 467/2018, que altera o processo administrativo
fiscal federal para admitir essa cobrança coercitiva antes da inscrição do
débito na dívida ativa. Se não houver recurso para análise em Plenário,
o texto segue para a Câmara dos Deputados.
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A proposta do senador José Serra (PSDB-SP) faz mudanças no Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal federal. Atualmente, essa norma dá 30 dias para cobrança amigável da dívida federal. Se o devedor não saldar seu débito nesse prazo, o processo
já é encaminhado à PGFN para execução fiscal pela Justiça.
“Para os contribuintes de boa-fé, a inclusão do procedimento de
cobrança previamente à inscrição em dívida ativa é vantajosa pelo fato
de que qualquer crédito tributário inscrito em dívida ativa — mesmo
sem ser objeto de execução fiscal — sofre incidência de encargos legais
de 10% do valor total da dívida. Ou seja, o encaminhamento do crédito
tributário diretamente à inscrição em dívida ativa torna mais cara e difícil o adimplemento por esse contribuinte de boa-fé”, pondera Serra na
justificação do PLS 467.
O relator da proposta, senador Esperidião Amin (PP-SC), defendeu
a aprovação da cobrança coercitiva para o devedor de tributos federais,
que terá prazo máximo de pagamento de 180 dias. Se o contribuinte
inadimplente não regularizar sua situação nesse prazo adicional, o processo fiscal será encaminhado para inscrição na dívida ativa.
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O PLS 467/2018 determinava a execução dessa cobrança coercitiva
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). No entanto,
como projeto de iniciativa parlamentar não pode delegar atribuições a
órgãos de outros Poderes, o relator elaborou emenda para reformular
esse procedimento e, assim, eliminar risco de inconstitucionalidade ao
substituir a citação à Receita por “autoridade preparadora”, que encaminhará o processo para inscrição em dívida ativa.
Fonte: Agência Senado
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ECONÔMICO – VIAÇÃO E TRANSPORTES
4ª Reunião – 12/02/2020
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 304, DE 2017
- Não Terminativo Institui a política de substituição dos automóveis movidos a combustíveis fósseis e altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) para dispor sobre a vedação a comercialização e a circulação de automóveis movidos a combustíveis fósseis.
Autoria: Senador Ciro Nogueira (PP/PI)
Relatório: Favorável ao Projeto
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
Agência Senado
Venda de veículo a gasolina ou diesel pode
ser proibida no Brasil em 2030
Rodrigo Baptista | 12/02/2020, 13h26

Daqui a 10 anos será proibida a venda de veículos novos movidos a
combustíveis fósseis, como gasolina ou diesel. É o que estabelece pro210
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jeto de lei que institui uma política de substituição de automóveis movidos a combustíveis fósseis a partir de 1º de janeiro de 2030, aprovado
nesta quarta-feira (12) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Os
veículos movidos a biocombustíveis, como o etanol, ou os carros elétricos continuarão liberados.
O PLS 304/2017, que segue agora para votação na Comissão de
Meio Ambiente (CMA), determina ainda que a partir de 2040 ficará
proibida a circulação de qualquer automóvel de tração automotora por
motor a combustão. São abertas, no entanto, algumas exceções à regra.
Pelo projeto, automóveis de coleção, veículos oficiais e diplomáticos ou
carros de visitantes estrangeiros poderão continuar circulando no país,
ainda que usem combustíveis fósseis.
Segundo o autor da proposta, senador Ciro Nogueira (PP-PI), outros
países estão tomando decisões semelhantes. O Reino Unido e a França
querem proibir a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis a
partir de 2040, a Índia, a partir de 2030, e a Noruega, já em 2025. Ele
afirma que esse tipo de veículo é responsável por um sexto das emissões de dióxido de carbono na atmosfera, gás proveniente da queima de
combustíveis fósseis e importante agente causador do efeito estufa, que
leva ao aquecimento global.
Ciro sustenta que já se encontram disponíveis soluções tecnológicas que permitem o enfrentamento dessa questão. As principais são os
automóveis movidos a eletricidade, carregados pelas tomadas da rede
elétrica, como já ocorre em outros países, e, sobretudo no Brasil, os automóveis movidos a biocombustível
O relator, senador Fabiano Contarato (Rede-ES), observa que a reorientação do mercado de uma cadeia produtiva insustentável é permitida pela Constituição.
“Segundo nossa Lei Maior, a ordem econômica tem como princípio,
entre outros, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços
e de seus processos de elaboração e prestação”, aponta no relatório.
Fonte: Agência Senado

Balanço de atividades 2019 - 2020

211

JURÍDICO – DEFESA DO CONSUMIDOR
5ª Reunião – 13/03/2019
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54, DE 2019) AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 212, DE 2017
- Não Terminativo Altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e a Lei
n° 12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Tasso Jereissati
Relatório: Favorável ao Projeto.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto. Vota vencido
o Senador Jorge Kajuru.
Alterações no cadastro positivo passam pela CCJ
e votação final pode ir a Plenário
Da Redação | 13/03/2019, 13h30
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (13), parecer favorável ao substitutivo da Câmara à proposta que
torna automática a adesão de consumidores e empresas aos cadastros
positivos de crédito (PLP 54/2019). O relator Tasso Jereissati (PSDB-CE)
concordou com as alterações feitas pelos deputados e não propôs novas
mudanças. Agora, o texto segue em regime de urgência para o Plenário.
Aprovado, vai a sanção presidencial.

212

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

A proposição que deu origem ao texto aprovado na CCJ é o PLS
212/2017, do ex-senador Dalirio Beber. O objetivo do cadastro positivo
é incentivar que bons pagadores tenham acesso a juros menores. Existente desde 2011, com participação voluntária dos clientes, o serviço é
prestado por empresas especializas, que avaliam o risco de crédito de
empresas e pessoas físicas baseadas em históricos financeiro e comercial. A privacidade dos cidadãos e a segurança dos dados foram dois
pontos sobre os quais houve mais debate durante tramitação do projeto
nas duas casas do Congresso Nacional.
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Alterações
Na Câmara, os deputados aprovaram alterações de redação e conteúdo. Uma das emendas aprovadas, por exemplo, torna responsáveis
solidários por eventuais danos morais aos consumidores o banco de dados, a fonte da informação e a pessoa física ou jurídica que consultou
os dados.
Além disso, foi aprovada a exigência de que os gestores de bancos
de dados realizem ampla divulgação das normas que disciplinam a inclusão no cadastro, bem como da possibilidade e formas de cancelamento
prévio. Há também exigência para que o Banco Central encaminhe ao
Congresso, no prazo de até 24 meses, relatório sobre os resultados alcançados com as alterações no cadastro positivo, com ênfase na ocorrência de redução ou aumento no spread.
— No mérito, somos favoráveis à matéria, pois a Câmara melhorou
a redação dada pelo Senado a fim de fomentar a criação do cadastro
positivo de crédito no Brasil [...] Os temas deixados à regulamentação
do Poder Executivo foram melhor explicitados. Além disso, a adoção de
regras mais claras sobre a possibilidade de o cadastrado, tomador de
crédito, cancelar sua inscrição aumenta a efetividade do exercício de
214
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seus direitos constitucionais fundamentais, como são os direitos da personalidade — afirmou Tasso.
Debates
O único senador a votar contra foi Jorge Kajuru (PSB-GO), que afirmou não estar convencido da segurança da iniciativa, diante da possibilidade de uso inadequado dos dados sensíveis dos cidadãos. Já o senador Rogério Carvalho (PT-SE) votou a favor, mas mostrou desconfiança a
respeito do resultado prático da proposta:

— Gostaria de registrar minha descrença, pois não creio que a
ganância do sistema bancário não encontre uma outra desculpa para
manter os juros altos. Não creio que eles vão baixar os juros, mas tem
um ditado que diz: quando são colocadas dificuldades na nossa frente, vamos tirando para a verdade aparecer. E agora o Congresso dá um
passo para que a verdade sobre os juros no Brasil apareça — afirmou o
representante de Sergipe.
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Outro que se mostrou cético é o senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR). Ele acha que os juros não vão baixar necessariamente por conta
do cadastro.
— Vou votar a favor, mas não nos iludamos. Os juros não baixarão
por conta desse projeto. Na raiz dos juros altos está muito mais que
o cadastro dos clientes. Os bancos já praticam taxas diferenciadas. Enquanto persistir o deficit público, que é a grande origem do juro alto,
não teremos juro baixo nesse país. Não quero ser pessimista, mas provavelmente nem perceberemos a diferença. Estamos atacando uma
desculpa dos bancos, mas não as razões reais pelas quais o juro no Brasil
é alto — avaliou.
Fonte: Agência Senado
Sancionada sem vetos a lei de adesão automática
ao cadastro positivo
Da Redação | 08/04/2019, 17h27
O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou na tarde desta segunda-feira (8) a Lei Complementar 166/ 2019, que trata da adesão
automática ao cadastro positivo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deputados e técnicos do governo acompanharam a cerimônia de
sanção.
O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competividade
do Ministério da Economia, Carlos Costa, disse que o cadastro positivo
é um grande avanço institucional e representa uma forma de democratização do acesso ao crédito. Segundo o secretário, o cadastro positivo
pode beneficiar 130 milhões de pessoas, inclusive 22 milhões de cidadãos que estão fora do mercado de crédito. O governo argumenta que
a medida também tem o potencial de reduzir em 45% a inadimplência
no país.
— Trata-se de uma medida essencial para aumentar a oferta de
empregos. Não podemos deixar de agradecer a parceria fantástica com
o Congresso Nacional — destacou o secretário.
O projeto de lei que trata do assunto foi aprovado no Senado no
último dia 13 de março (PLP 54/2019). Pelo texto, será automática ade216
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são de consumidores e empresas aos cadastros positivos de crédito. O
cadastro positivo é um instrumento criado em 2011 para ser um banco
de dados sobre bons pagadores, contrapondo-se aos famosos cadastros
negativos (como Serasa e SPC).
Fonte: Agência Senado
31ª Reunião – 03/07/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 518, DE 2018
- Não Terminativo Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para obrigar o
fornecedor a manter e permitir acesso à gravação das chamadas telefônicas efetuadas para o serviço de atendimento ao consumidor e pelo
serviço de telemarketing.
Autoria: Senador Cidinho Santos (PR/MT)
Relatoria: Senador Veneziano Vital do Rêgo
Relatório: Favorável ao Projeto, com uma emenda que apresenta,
pela prejudicialidade da Emenda nº 1 e contrário à Emenda nº 2.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 3-CCJ, pela prejudicialidade da Emenda nº 1 e contrário à Emenda nº 2.
CCJ decide que gravação de telemarketing deve ficar
disponível por 180 dias
Da Redação | 03/07/2019, 18h29
As empresas de telemarketing poderão ser obrigadas a manter a
gravação das chamadas telefônicas a clientes pelo prazo mínimo de 180
dias. Nesse período, o consumidor poderá pedir para acessar seu conteúdo, o que deve acontecer em, no máximo, 10 dias úteis. Foi o que decidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), ao aprovar
nesta quarta-feira (3), o Projeto de Lei do Senado (PLS) 518/2018 que
agora segue para a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC).
A proposta, segundo o autor, o ex-senador Cidinho Santos, possibilitará ao consumidor comprovar com mais facilidade as suas reclamações
a respeito de problemas por ele enfrentados na utilização dos produtos
ou serviços prestados por fornecedores.
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O relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), lembra que o
assunto tratado no PLS 518/2018 está parcialmente atendido em regulamentação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990)
sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), mas se restringe
apenas a esse canal. Além disso, o prazo de manutenção das chamadas
telefônicas gravadas é menor, de apenas 90 dias. O projeto coloca a exigência na lei, estende essa obrigatoriedade ao serviço de telemarketing
e dobra o prazo para ambos os serviços, ou seja, 180 dias.
“Somos favoráveis à aprovação do projeto, já que amplia os direitos do
consumidor, que recebeu destacada proteção na Carta de 1988”, destacou Veneziano no parecer.
Multa
Veneziano retirou da proposta a possibilidade de imposição de
multa de pelo menos um terço do salário mínimo (R$ 332,67) caso as
empresas de telemarketing descumpram a regra. A indexação ao salário
mínimo é vedada pela Constituição, frisou.
O parlamentar lembrou que há 12 sanções administrativas previstas no art. 56 do Código do Consumidor, desde multa, sem especificação
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de valor, até a cassação de licença do estabelecimento ou de atividade,
que podem ser aplicadas nessa situação.
Fonte: Agência Senado
54ª Reunião – 11/09/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 179, DE 2017
- Não Terminativo Garante aos consumidores o direito de livre escolha da oficina ao
acionar a seguradora em caso de sinistro e dá outras providências.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Lasier Martins
Relatório: Favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1 a 3, na forma
das Subemendas apresentadas
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ, Emendanº 2, na forma da Subemenda nº 1-CCJ e Emenda nº 3,
na forma da Subemenda nº 1-CCJ.
Aprovada na CCJ livre escolha de oficina por clientes de seguradoras
Da Redação | 11/09/2019, 11h57
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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (11), Projeto de Lei da Câmara (PLC) 179/2017, que garante aos
clientes das seguradoras de veículos o direito de livre escolha da oficina
em caso de sinistros. A proposta segue para a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle (CTFC).
Com isso, terão a oportunidade de escolher a oficina que lhes for
mais conveniente para efetuar o reparo dos danos ocorridos ao veículo,
sem limitação quanto à lista de oficinas e profissionais credenciados impostos pela seguradora, num estabelecimento que seja de sua confiança, ainda que não esteja cadastrado na seguradora.
— O projeto é muito simples, é assegurar o direito do consumidor
que tiver veículo avariado num acidente poder escolher livremente a
oficina com a qual quer tratar – explicou o relator, senador Lasier Martins (Podemos-RS).

Emenda de Lasier estendeu o direito ao terceiro envolvido no acidente. O texto em análise na CCJ já previa a cobertura, mas exigia que
o veículo estivesse na garantia de fábrica. O senador eliminou essa imposição, para evitar que o cliente que acionou o seguro fosse obrigado
a pagar custos extras no caso de o veículo do terceiro não ter garantia
vigente.
220

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

O projeto prevê também que a escolha do cliente irá abranger qualquer tipo de oficina — mecânica, lanternagem, pintura, recuperação,
limpeza de interior ou outras similares —, desde que legalmente constituída para essas finalidades e que apresente orçamento compatível com
os preços médios praticados pelo mercado.
De autoria do ex-deputado Cabo Sabino, o PLC deixa claro que as
seguradoras não poderão criar qualquer obstáculo ou impor tratamento
diferenciado em razão do exercício de livre escolha pelo segurado ou
pelo terceiro envolvido. A intenção é proporcionar maior equilíbrio à relação contratual entre seguradoras e clientes, garantindo-lhes o direito
de escolher uma empresa de sua confiança.
“O segurado passará a escolher oficinas que sejam mais próximas
da sua residência ou de seu local de trabalho, que gozem de boa reputação e que tenham prazos menores para a elaboração dos serviços,
colaborando para que o contrato de seguro traga maior bem-estar ao
consumidor”, considera o relator.
Além de acabar com as exigências para terceiro envolvido no sinistro, Lasier fez mais duas alterações à proposta. Ele acrescentou ao
projeto a garantia da responsabilidade solidária dos fornecedores pelos
vícios e fatos dos produtos e serviços nos termos do Código de Defesa
do Consumidor.
“Quando o segurado realiza serviços na rede referenciada, sabe
que há toda uma estrutura de qualidade, controle e eficiência dedicada a prestar o melhor serviço possível. Mas na hipótese de fazê-lo
fora dessa rede, como previsto nesse projeto, não há essa mesma
certeza. Portanto, é prudente que se estabeleça a responsabilidade
solidária dos fornecedores, como forma de garantir a qualidade dos
serviços e a necessária reparação em caso de dano ao consumidor”,
explica
Já a terceira emenda garante às seguradoras a verificação da legalidade e procedência das peças utilizadas no conserto do veículo segurado.
Fonte: Agência Senado
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 68, DE 2013
- Não Terminativo Altera o Código de Defesa do Consumidor para atribuir a natureza
de título executivo extrajudicial ao acordo celebrado perante órgãos de
defesa do consumidor.
Autoria: Senador Ciro Nogueira (PP/PI)
Relatoria: Senador Oriovisto Guimarães
Relatório: Favorável ao Projeto com duas emendas que apresenta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ.
Acordo em Procons terá força de título executivo extrajudicial,
decide CCJ
Da Redação | 11/09/2019, 13h14
Acordo celebrado entre cliente e fornecedor junto a entidade ou
órgão público de defesa do consumidor, como os Procons, poderá ter
força de título executivo extrajudicial, ou seja pode gerar a obrigação
de cumprimento sem ser necessário recorrer à Justiça. A alteração está
no Projeto de Lei do Senado (PLS) 68/2013, aprovado nesta quarta-feira
(11) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O projeto que fortalece
os Procons segue para a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, e Defesa do Consumidor (CTFC).
A proposta foi apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) para
acelerar a obtenção da reparação reclamada pelos consumidores, evitando que precisem recorrer a ações na Justiça comum, em varas de
pequenas causas.
“Desde que o fornecedor e o consumidor de bens e serviços celebrem acordo perante órgãos de defesa do consumidor, não vemos sentido, no caso de seu descumprimento, em exigir a propositura da ação
de conhecimento pela parte prejudicada. A medida, além de conferir
celeridade na solução de litígios, contribui para o desafogamento do Poder Judiciário, sem prejudicar as partes envolvidas”, sustentou Ciro na
justificação do PLS 68/2013.
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O relator, senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), ressaltou o
mérito da proposta, que fomenta “a tão almejada desjudicialização do
consumo”.
“A proposição busca desafogar os juizados especiais cíveis do emaranhado de processos referentes a conflitos consumeristas. Ao conferir
eficácia de título executivo extrajudicial aos acordos firmados perante
os órgãos de defesa do consumidor, a proposta fortalece os Procons e
torna mais efetiva sua função como meio alternativo de resolução de
conflitos atinentes a relações de consumo”, afirmou o relator no parecer.
Oriovisto apresentou emendas apenas para aperfeiçoar a redação
da proposta.
STF
Os senadores rejeitaram, por inconstitucionalidade, as emendas de
Plenário que pretendiam modificar o PLC 79/2018, que limita as deciBalanço de atividades 2019 - 2020
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sões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em medidas cautelares relacionadas a ações direta de inconstitucionalidade
(ADI) e a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF).
O projeto já havia sido aprovado na CCJ, segue de volta ao Plenário com
o parecer pela rejeição das emendas.
Pelo texto, no período de funcionamento regular do Supremo, as
concessões de natureza cautelar, liminar e similares serão obrigatoriamente dadas pela maioria dos ministros. A decisão monocrática do presidente da Corte só será aceita durante o recesso e em circunstância de
excepcional urgência. Com a retomada das atividades normais, o Pleno
do Tribunal deverá examinar a questão que suscitou a liminar monocrática. O relator das emendas foi o senador Oriovisto Guimarães.
Fonte: Agência Senado
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JURÍDICO – DIREITO AERONÁUTICO
E DIREITO ESPACIAL
28ª Reunião - 26/06/2019
PROJETO DE LEI N° 1951, DE 2019
- Não Terminativo Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração comercial de áreas de lançamentos de foguetes, veículos espaciais e afins em seus respectivos territórios, e dá outras providências.
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Relatoria: Senadora Kátia Abreu
Relatório: Favorável ao Projeto com duas Emendas que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ.
CCJ aprova projeto que estipula royalties por lançamentos
de foguetes
Da Redação | 26/06/2019, 16h59
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A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou parecer favorável ao Projeto de Lei (PL) 1.951/2019, que institui compensação financeira para estados, Distrito Federal e municípios em função
da exploração comercial de áreas de lançamentos de foguetes e veículos
espaciais em seus territórios. A votação foi realizada no início da tarde
desta quarta-feira (26).
A proposta é de autoria do senador Weverton (PDT-MA) e pretende, na prática, direcionar recursos da exploração comercial da Base de
Alcântara, no Maranhão, para os entes federativos e instituições educacionais, implementando os “royalties do foguete”.
Essa compensação financeira deverá ser paga pelas empresas do
setor para suprir eventual impacto social gerado pelo funcionamento
dessas bases aeroespaciais sobre a população local. A estratégia deverá
ser similar à do pagamento de royalties pela exploração de recursos naturais, como petróleo e gás.
Os “royalties do foguete” corresponderão a 15% do lucro decorrente da exploração comercial das áreas de lançamento. O PL 1.951/2019
determina à União a partilha desses recursos nos seguintes percentuais:
40% aos estados, 40% aos municípios, 10% às universidades estaduais e
10% às fundações estaduais de amparo à pesquisa.
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Emendas
A relatora na CCJ, senadora Kátia Abreu (PDT-TO), recomendou a
aprovação da proposta com duas emendas. Em uma delas, tratou justamente de reformular a distribuição dessa compensação entre estados e
municípios.
“Parece-nos que os 10% dos recursos compensatórios que cabem
às universidades estaduais e às fundações de amparo à pesquisa dos
estados devem ser repassados pelos próprios estados e não pela União,
uma vez que são instituições estaduais, ainda que personalizadas”, argumentou Kátia no parecer. Com essa nova formulação, os estados passarão a concentrar 60% da partilha dos “royalties do foguete” e, depois,
repassarão recursos às suas instituições de ensino superior e pesquisa.
Kátia também modificou a data de pagamento dessas compensações financeiras. Assim, a União terá de fazer o repasse para contas específicas dos estados, DF e municípios até o último dia do mês subsequente ao que receber o valor referente aos royalties.
Os ajustes promovidos pela relatora também alcançaram a punição pelo descumprimento desse repasse pela União. Desse modo, o não
cumprimento do prazo para entrega dos recursos aos demais entes da
Federação implicará multa de 2% sobre o montante devido, acrescido
de juros e multa de 10% sobre o valor recebido pela União.
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Para Weverton, a instituição dos royalties se torna necessária devido à importância da Base de Alcântara no setor aeroespacial.
— Calcula-se que o Brasil poderá, a partir de 2040, arrematar negócios na faixa de US$ 10 bilhões ao ano. Nesse sentido, faz-se necessário
estabelecer, assim como na mineração ou no petróleo, o pagamento
de royalties — argumentou o autor do PL 1.951/2019.
Depois de passar pela CCJ, o projeto terá votação final na Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE).
Fonte: Agência Senado
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JURÍDICO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
3ª Reunião Conjunta (CCJ e CRE) – 20/02/2016
PROJETO DE LEI N° 703, DE 2019
- Não Terminativo Dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções
do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, de
seu financiamento ou de atos a ele correlacionados; e revoga a Lei nº
13.170, de 16 de outubro de 2015.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria na CCJ: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável ao Projeto com onze emendas que apresenta,
favorável às Emendas nº 4 e 6 (todas de redação), e contrário às demais
Emendas.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto e às Emendas
nº 4-CRE-CCJ, e 6-CRE-CCJ a 17-CRE-CCJ (todas de redação), e contrário
às demais Emendas.
Bloqueio imediato de bens de terroristas é aprovado
em comissões e segue ao Plenário
Da Redação | 20/02/2019, 15h41
Em reunião conjunta, as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovaram
nesta quarta-feira (20) o relatório de Antonio Anastasia (PSDB-MG), ao
projeto do governo que trata do bloqueio imediato de bens de pessoas e entidades investigadas ou acusadas por terrorismo (PL 703/2019).
A análise segue agora ao Plenário do Senado, onde poderá ser votado
ainda hoje.

Balanço de atividades 2019 - 2020

229

A proposta busca adequar a legislação brasileira às recomendações
do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), uma organização global da qual o Brasil faz parte. O texto deixa claro que qualquer ação relativa ao bloqueio de bens terá que se dar conforme sanções impostas por
resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).
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Sanções
Durante a discussão do projeto, foi lembrado pelo líder do governo
no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), e pelo senador Major Olimpio
(PSL-SP), que o GAFI concedeu ao Brasil prazo até fevereiro de 2019 para
a criação de leis que atendam às medidas recomendadas pelo órgão.
Também foi mencionado que o Brasil é o único dos 35 países-membros do GAFI que, no entender do órgão, ainda não adota as medidas
anti-terrorismo.
— Corremos o risco de entrarmos para a lista negra do GAFI se este
projeto não for aprovado. Estaremos junto com Coreia do Norte, Irã e
Sudão. Somos o único país-membro do GAFI que não vem atendendo a
rodada mais recente das negociações — alertou Bezerra.
Anastasia explicou que o Brasil corre o risco de “consequências gravíssimas” caso a proposta não seja aprovada. O país pode acabar sendo
suspenso do GAFI e classificado como sendo de “alto risco” ou “não-cooperativo”.
— Algumas das consequências podem ser o fim das operações de
bancos estrangeiros por aqui ou a imposição de pesadas sanções contra outras nações que negociarem conosco. Enfim, estaremos sujeitos a
graves prejuízos, como o aumento do risco-país e do custo de financiamento das dívidas interna e externa. O impacto fiscal pode ser bastante
expressivo — afirmou o senador, enquanto defendia seu relatório.

Balanço de atividades 2019 - 2020

231

O senador Jaques Wagner (PT-BA) disse discordar das interpretações do GAFI e do atual governo de que o Brasil ainda não tem uma
legislação capaz de bloquear bens de investigados ou acusados por terrorismo. Para ele, a Lei 13.170, de 2015, sancionada pela ex-presidente
Dilma Rousseff, atende o objetivo. Mas, segundo o GAFI, esta lei, ao
prever a adoção de um processo judicial em vez do bloqueio imediato
dos bens, torna muito lenta e ineficaz as sanções contra eventuais criminosos, dando a eles a oportunidade de evasão ou de ocultação do
patrimônio.
Bloqueio de bens
O PL 703/2019 busca dificultar todas as operações bancárias de suspeitos ou de envolvidos com atividades terroristas. O objetivo é agilizar
o bloqueio dos bens — desde valores e fundos até serviços, financeiros
ou não — e identificar empresas e pessoas associadas a este crime ou à
proliferação de armas de destruição em massa. O texto também obriga
o governo brasileiro a informar ao Conselho de Segurança da ONU sobre
medidas adotadas por juízes relacionadas a estes bloqueios.
Caso seja necessário, o auxílio direto judicial poderá ser usado para
ajudar autoridades estrangeiras a obter medidas cautelares ou provas
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para investigações criminais em curso, relacionadas ao financiamento
do terrorismo em outros países.
Fonte: Agência Senado
5ª Reunião – 13/03/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 131, DE 2018
- Não Terminativo Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha),
para dispor
sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) às vítimas de violência doméstica e familiar e aos dispositivos de segurança por elas utilizados.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Roberto Rocha
Relatório: Pela aprovação com quatro emendas
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com as Emendas nºs 1-CCJ a 4-CCJ.
Agressor poderá ter de ressarcir SUS por custos com
vítima de violência doméstica
Da Redação | 13/03/2019, 13h21
O agressor nos casos de violência doméstica e familiar será obrigado a pagar todos os custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de saúde (SUS) e aos dispositivos de segurança
usados no monitoramento das vítimas. É o que determina o Projeto de
Lei da Câmara (PLC) 131/2018, aprovado nesta quarta-feira (13) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). A proposta, que altera
a Lei a Maria da Penha (Lei 11.340, de 2016), segue com urgência para
o Plenário do Senado.
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Já aprovado pela Câmara, o projeto determina que o agressor que,
por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica
e dano moral ou patrimonial à mulher, será obrigado a ressarcir todos
os danos relacionados com os serviços de saúde prestados, para o total
tratamento das vítimas. O dinheiro deverá ir para o fundo de saúde do
ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os
serviços, de acordo com a tabela SUS.
Outras situações de ressarcimento — como as de uso do abrigo pelas vítimas de violência doméstica e dispositivos de monitoramento de
vítimas amparadas por medidas protetivas — também terão seus custos
ressarcidos pelo agressor.
O texto impede que o agressor utilize o patrimônio da vítima ou de
seus dependentes para efetuar o pagamento.
O relator na CCJ, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), recomendou
a aprovação do projeto, apresentando emendas de redação para aprimorar o texto.
— Não é justo que a sociedade seja onerada, ainda que indiretamente, por causa de ilícitos cometidos pelos agressores da violência doméstica. Já era tempo de se estabelecer a responsabilidade do agressor
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em ressarcir essas despesas, que, cabe ressaltar, não existiriam se ele
não tivesse praticado o delito — defendeu.
Fonte: Agência Senado
6ª Reunião – 20/03/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 307, DE 2018
- Terminativo Acrescenta § 5º ao art. 9º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995, a fim de facultar a representação do réu por seu advogado nas audiências realizadas em localidades muito distantes de onde resida o réu.
Autoria: Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE)
Relatoria: Senadora Simone Tebet
Relatório: Pela aprovação do Projeto nos termos do Substitutivo
que apresenta
Resultado: Aprovado o Substitutivo, que será submetido a Turno
Suplementar, nos termos regimentais.
Advogado poderá substituir réu em audiência em juizado especial,
decide CCJ
Da Redação | 20/03/2019, 11h28
Réus em ações nos juizados especiais cíveis poderão ser representados por seus advogados nas audiências realizadas em localidades distantes de sua residência. Essa possibilidade é aberta pelo Projeto de
Lei do Senado (PLS) 307/2018, aprovado por unanimidade na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (20). A proposta, que tem decisão final na CCJ, ainda precisa ser confirmada pelos
integrantes do colegiado em mais um turno de votação, antes de seguir
para a Câmara dos Deputados.
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De autoria da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), o PLS
307/2018 pretendia permitir a substituição do réu por seu advogado
nessas audiências distantes, caso elas não pudessem ser feitas por videoconferência ou outro recurso de transmissão de sons e imagens em
tempo real. Mas a relatora Simone Tebet (MDB-MS), em seu texto alternativo, decidiu garantir a representação do réu por seu advogado independentemente do acesso a videoconferência.
“Tal exigência é de todo desnecessária, não está em consonância
com as disposições do CPC (Código de Processo Civil) — que em trecho
algum sugere a preponderância da videoconferência sobre os demais
meios alternativos de realização de atos processuais — e, ao cabo de
contas, nada mais fará que sabotar a adoção e difusão do recurso que
o próprio projeto de lei ora sob exame visa a inaugurar”, considera Simone.
Apesar dessa ponderação, a relatora decidiu manter a menção à
videoconferência em seu substitutivo ao PLS 307/2018. Como o projeto
altera dispositivos da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099, de 1995),
Simone avaliou inserir esse recurso na norma, observando que, quando
a lei foi editada, essa tecnologia ainda não estava acessível à realização
de atos processuais.
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Poderes especiais
O substitutivo de Simone inova ao detalhar os poderes especiais
que serão concedidos aos advogados incumbidos dessa representação.
Assim, poderão confessar, reconhecer a procedência do pedido, negociar, transigir e até renunciar ao direito sobre o qual se baseia a ação.
Mas o texto alternativo não admite essa substituição nos casos em que
o CPC exige o depoimento pessoal das partes.
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Na justificativa do projeto, Maria do Carmo disse ter se inspirado
nos valores de simplicidade, economia processual e celeridade (“marca
dos juizados especiais”, afirma) para solucionar as ausências dos réus
que moram longe dos locais das audiências. Para Simone, a iniciativa
da colega é digna de aplausos, reconhecendo que essa situação merece
mesmo atenção do legislador.
“Não é raro o réu ter de enfrentar óbices significativos, inclusive de
natureza financeira, para comparecer a audiências a serem realizadas
em comarcas distantes e para as quais venha a ser intimado no âmbito
dos juizados especiais cíveis”, avalia a relatora.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 166, DE 2017
- Terminativo Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), para prever o acompanhamento presencial por membro do Ministério Público da execução de manutenção ou reintegração de posse,
de despejo, ou de qualquer medida judicial que importe em remoção de
famílias nos litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.
Autoria: Senador Paulo Rocha (PT/PA)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Pela aprovação do Projeto e da emenda nº 1, nos termos
das emendas que apresenta.
Resultado: Aprovado o Projeto com a Emenda nº 2-CCJ, e a Emenda
nº 1 nos termos da Emenda nº 3-CCJ.
Ministério Público deverá acompanhar ações de reintegração
de posse
Da Redação | 20/03/2019, 12h30
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou o
Projeto de Lei do Senado (PLS) 166/2017, que inclui o Ministério Público
na fiscalização das ações de reintegração de posse cumpridas por forças
policiais.
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O PLS 166/2017 altera o Código de Processo Civil (Lei 13.105, de
2015) para prever o acompanhamento presencial, por integrante do Ministério Público, na execução de mandados judiciais de manutenção ou
reintegração de posse em disputas coletivas pela posse de terra rural ou
urbana.
A proposta — que obteve 17 votos favoráveis e nenhum contrário,
nesta quarta-feira (20) — é do senador Paulo Rocha (PT-PA) e recebeu
parecer, com duas emendas, do relator Antonio Anastasia (PSDB-MG).
O projeto é terminativo, ou seja, vai para a Câmara sem passar pelo Plenário, a menos que haja recurso.
Apesar de a legislação já prever a atuação do Ministério Público
como fiscal da ordem jurídica em litígios coletivos pela posse da terra,
Paulo Rocha argumenta que essa fiscalização não tem sido capaz de impedir graves violações de direitos humanos no cumprimento dos mandados.
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— Venho de um estado [Pará] onde os conflitos de terra são historicamente muito pesados, uma verdadeira guerra. Quando o juiz determina a desapropriação, os ânimos estão acirrados de um lado e de outro, e
os conflitos são iminentes. Depois fica o jogo de empurra: Quem são os
culpados? Os ocupantes que receberam a polícia à bala ou os policiais
que chegaram atirando?

A senadora Selma Arruda (PSL-MT) concordou com a iniciativa. A
parlamentar, que já foi juíza, afirmou que muitas vezes acompanhou
execuções de ordens expedidas por ela.
— Quando se tem uma decisão tão complexa, é fácil decretar no
ar-condicionado e sentado na sua cadeira. Difícil é cumprir a decisão e
ai eu defendo os policias, que estão ali agindo legitimamente. Existe a
necessidade de fiscalização presencial sim. Ao Ministério Público, que é
o fiscal da lei, se dá o ônus de fiscalizar a execução da ordem dada.
Emendas
Quanto às emendas apresentadas ao PLS 166/2017, uma delas deslocou do artigo 178 para o artigo 562 do Código de Processo Civil o foco
da mudança pretendida.
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A outra emenda foi oferecida pelo senador Oriovisto Guimarães
(Pode-PR) e estabeleceu que a ausência do Ministério Público na execução desses mandados —desde que devidamente intimado — não vai
impedir seu prosseguimento.
— O juiz vai intimar o Ministério Público. Entendemos ser meritória
a emenda, para deixar claro que o ato não deixará de ser executado, ainda que o membro do MP não compareça. Ou seja, continuará valendo a
ordem judicial — reforçou Anastasia.
Fonte: Agência Senado
11ª Reunião – 24/04/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 120, DE 2017
- Não Terminativo Acrescenta § 10 ao art. 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, que dispõe sobre os registros públicos, para dispensar a apresentação de carta de anuência dos confrontantes na averbação do georreferenciamento de imóveis rurais.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
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Relatório: Favorável ao Projeto com a Emenda de redação que
apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ, de redação.
Georreferenciamento de imóveis rurais poderá ser simplificado
Da Redação | 24/04/2019, 15h25
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (24), o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 120/2017, que
altera a Lei de Registros Públicos (Lei 6.015, de 1973) para dispensar
a apresentação de carta de anuência na averbação do georreferenciamento de imóveis rurais. O texto segue para o Plenário com pedido de
urgência apresentado pelo senador Otto Alencar (PSD-BA).

A proposta do então deputado Irajá (PSD), hoje senador pelo Tocantins, visa diminuir o custo e a demora do processo de georreferenciamento, apontando como maior dificuldade a obtenção das assinaturas
de todos os proprietários vizinhos do imóvel.
Para o relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), o texto é
adequado ao dispensar essa anuência, que, na prática, serve para retardar, burocratizar e até mesmo inviabilizar a regularização das matrículas
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imobiliárias com as medições perimetrais mais precisas, avaliou Anastasia no parecer.
— Os cartórios, por livre e espontânea vontade, fazem vista grossa
à norma constitucional que determina que ninguém é obrigado a nada a
não ser em virtude de lei, e resolvem criar uma regra adicional obrigando uma anuência que inviabiliza. Porque não é caso de conflito, é mero
georreferenciamento — opinou.
Com a dispensa da anuência expressa dos vizinhos (donos de imóveis confrontantes) para realização dessa descrição georreferenciada,
bastará a declaração do próprio requerente de que respeitou os limites
e as confrontações dos terrenos.
A senadora Simone Tebet (MDB-MS) comemorou o passo dado em
busca da simplificação de processos.
— É mais do que segurança jurídica e desburocratização, é realmente fazer com que as coisas aconteçam. Nesse caso, essa carta de
confrontante às vezes nem acontece, seja por má vontade do vizinho ou
um conflito que exista, e aí o processo para por anos a fio e tem que ser
judicializado — afirmou.
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Se o texto aprovado pela Câmara se mantiver inalterado em sua
votação pelo Plenário do Senado, será enviado, na sequência, à sanção
presidencial.
Audiência
Foi aprovado requerimento do senador Major Olímpio (PSL-SP)
para discutir em audiência pública o Projeto de Lei do Senado 7/2018,
do ex-senador Pedro Chaves, que descriminaliza a omissão de tratamento ou procedimento de saúde a um paciente que recuse cuidados para
prolongar sua vida.
Foram convidados para o debate representantes das associações
nacionais do Ministério Público e da Defensoria Pública; da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil; da Associação Pró Vida e Família e da
Associação de Pastores e Ministros Evangélicos do Brasil.
Fonte: Agência Senado
12ª Reunião – 08/05/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 99, DE 2017
- Não Terminativo Dispõe sobre emolumentos dos serviços notariais e de registros públicos no âmbito do Distrito Federal e dos Territórios e dá outras providências.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senadora Rose de Freitas
Relatório: Favorável ao Projeto, com nove emendas que apresenta
e contrário à Emenda nº 1
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com as Emendas nºs 2-CCJ a 10-CCJ e contrário à Emenda nº 1.
CCJ aprova revisão de taxas de cartório no DF;
projeto vai com urgência ao Plenário
Elina Rodrigues Pozzebom | 08/05/2019, 14h59
O projeto que revisa as taxas cartoriais no Distrito Federal foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (8). Além dos reajustes nos serviços, são criadas novas catego244
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rias de atos registrais e uma espécie de fundo para subsidiar os cartórios
de menor movimento. A proposta segue com urgência para análise em
Plenário e, se for aprovada, voltará à Câmara dos Deputados para reavaliação, por ter sofrido alteração de mérito no Senado.

Polêmico, desde que chegou à CCJ o Projeto de Lei da Câmara (PLC)
99/2017, relatado pela senadora Rose de Freitas (Pode-ES), teve o relatório reescrito quatro vezes e recebeu um voto em separado do ex-senador José Pimentel. Na última versão, finalmente aprovada na comissão, a relatora acolheu sugestões do senador Reguffe (sem partido-DF),
crítico da tabela original, que tinha preços muito acima da inflação. O
parlamentar foi atuante para impedir reajustes considerados abusivos,
evitando saltos de preços como o da habilitação para casamento, que
sairia dos atuais R$ 171,40 para R$ 281,08, por exemplo. No texto aprovado, o preço ficou em R$ 170.
— O projeto a princípio era indigesto, com dificuldade de aprovação
da CCJ, mas Vossa Excelência soube ouvir democraticamente todos os
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colegas, os senadores [Antonio] Anastasia, [Antonio Carlos] Valadares,
Reguffe, que é do DF e falou em nome da bancada. Com toda a capacidade, teve as condições de formatar um texto possível para podermos
levar ao Plenário — agradeceu a presidente da CCJ, senadora Simone
Tebet (MDB-MS), à relatora.

Preços
Pela redação aprovada na CCJ, os serviços mais demandados —
como reconhecimento de firma simples, autenticação simples e registro de casamento — permanecerão com os mesmos valores cobrados
atualmente ou serão levemente reduzidos. Autenticações e reconhecimentos de firmas serão mantidos nos atuais R$ 4,05 e a emissão de
certidão de casamento terá o valor reduzido de R$ 171,40 para R$ 170,
por exemplo.
Outra mudança feita por Rose foi para manter o valor atual do reconhecimento de firma por semelhança, em R$ 4,05, em vez dos R$ 6,73
do projeto original. A senadora também excluiu das tabelas que acompanham a proposta o item de reconhecimento de firma em documento
de transferência de veículo automotor, alienação de imóvel e instituição
ou cessão de direitos reais envolvendo imóveis, que tinham custo pro246
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posto de R$ 33,03. E manteve o preço da autenticação simples em R$
4,05, em vez de R$ 6,12.
As procurações passam a ser divididas em dois tipos, sem conteúdo
econômico, ao custo de R$ 36, valor cobrado hoje, e com valor econômico (para qualquer atividade que gere ganho econômico, compra e venda
ou permuta) por R$ 74,90.
Também passa a existir uma escritura pública sem valor econômico, ao custo de R$ 119, mesmo preço cobrado da primeira faixa, de negócios até R$ 1.750, e do preço cobrado para retificações da escritura.
São criadas mais faixas, sendo a última para negócios acima de R$ 1,1
milhão, ao custo de R$ 1.765,50.
Compensação
O PLC 99, quando chegou ao Senado, além dos reajustes dos procedimentos cartoriais, propunha a criação de dois fundos: um de 10%
sobre os serviços, para a modernização do Judiciário do DF, e outro para
compensação financeira aos menores cartórios, pelas emissões gratuitas de documentos como certidão de nascimento — a chamada Conta
de Compensação do Registro Civil das Pessoas Naturais (CCRCPN).
Com alíquota de 7% sobre emolumentos pagos pelos usuários, esta
taxa foi a única mantida por Rose de Freitas no texto alternativo, mas
com isenção de cobrança sobre os serviços mais utilizados.
Portanto, não têm acréscimo de 7% sobre o preço da tabela o reconhecimento de firma por semelhança; a autenticação de cópias de
documentos; a lavratura de procurações sociais e procurações sem
conteúdo econômico; as escrituras sem conteúdo econômico, primeira
faixa de escrituras com valor econômico e retificação de escritura; e o
registro de casamento.
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Rejeições
Rose de Freitas acatou a proposta de eliminação da cobrança de
taxa de fiscalização em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios (TJDFT) feita por Reguffe, mesmo não concordando totalmente com a sugestão. Na opinião da parlamentar, o recurso seria importante para que a Justiça fiscalizasse a atividade notarial e de registro.
No entanto, ela endossou as ponderações de Reguffe. O parlamentar lembrou que, ao contrário dos demais tribunais de Justiça do Brasil,
que já cobram tributos semelhantes para este fim, o TJDFT recebe recursos do Orçamento da União para sua manutenção. Rose de Freitas
também rejeitou emenda do ex-senador Antonio Carlos Valadares, que
criava taxa de 5% sobre as taxas de cartório do Distrito Federal para a
Defensoria Pública do DF.
Rose ainda eliminou, nas tabelas que acompanham o projeto, a coluna referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
Como estavam redigidas, acrescentavam o valor aos emolumentos e poderiam gerar duplicidade de cobrança, “em evidente contradição”, disse
a relatora. A mudança foi sugerida por Reguffe e Pimentel.
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Ao agradecer pela aprovação da proposta, Rose lembrou os inúmeros
debates com os senadores e as audiências públicas com a presença de
representantes da Justiça, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Procon, que contribuíram para haver consenso no texto final.
— Quero agradecer pelos embates, que são valiosos. Hoje eu não viveria sem o senador Anastasia; todas as questões controvertidas, vou
bater à porta dele para perguntar como as coisas podem funcionar da
melhor maneira. Agradeço a sua contribuição e também do senador Reguffe — disse Rose.
Fonte: Agência Senado
13ª Reunião – 15/05/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 227, DE 2018
- Terminativo Altera o art. 54 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, a fim
ressalvar da gratuidade de despesas de acesso ao Juizado Especial os
atos judiciais praticados por oficial de justiça, nos casos em que a parte
não seja beneficiária da gratuidade da justiça.
Autoria: Senador Hélio José (PROS/DF)
Relatoria: Senador Wellington Fagundes
Relatório: Pela aprovação do Projeto com uma emenda de redação
que apresenta
Resultado: Aprovado o Projeto e a Emenda nº 1-CCJ, de redação.
CCJ aprova cobrança de atos de oficiais de Justiça
em ações nos juizados especiais
Da Redação | 15/05/2019, 15h22
Cidadãos com renda mais alta poderão ser obrigados a cobrir despesas por atos praticados por oficial de Justiça em ações abertas nos
juizados especiais. A gratuidade de procedimentos nessa esfera judicial
ficaria restrita àqueles realmente carentes. A mudança contida no PLS
227/2018, foi aprovada em decisão terminativa pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (15). Foram 15 votos a favor, nenhum contrário e 1 abstenção. Se não houver recurso para
votação pelo Plenário do Senado, o texto será examinado, em seguida,
pela Câmara dos Deputados.
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A proposta, do ex-senador Hélio José, recebeu parecer favorável,
com uma emenda de redação do relator, senador Wellington Fagundes
(PR-MT). Assim, a parte interessada no cumprimento de algum ato pelo
oficial de Justiça teria de antecipar o valor das custas da diligência, exceto se sua condição financeira colocá-la como beneficiária da gratuidade.

“A Lei dos Juizados Especiais, no afã de tornar o mais amplo possível o acesso ao Judiciário — ao menos no que diz respeito às pequenas causas —, acabou por gerar uma situação de extrema iniquidade,
levando a que os oficiais de Justiça sejam obrigados a arcar, com seus
próprios vencimentos, com as despesas relativas às diligências que têm
de cumprir em decorrência de mandados expedidos por esses mesmos
juizados”, observa Hélio José na justificação do PLS 227/2018.
Pesquisa
O questionamento sobre essa isenção geral do pagamento de custas, taxas e despesas nos juizados especiais também foi endossado por
Fagundes. Para o relator, essa possibilidade torna o sistema ineficiente,
“pois impõe um custo geral para a sociedade, que tende a beneficiar,
proporcionalmente, mais os ricos do que os pobres”.
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O parlamentar citou resultado da pesquisa Perfil do Acesso à Justiça
nos Juizados Especiais Cíveis, publicada em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O levantamento traçou o perfil de demandantes dos
juizados em cinco capitais brasileiras (Belém, Campo Grande, Florianópolis, São Luís e São Paulo) em causas relativas a relações de consumo.
A constatação foi que desempregados e empregados domésticos são
minoria como parte nessas ações, dominadas por trabalhadores com
ocupações de nível superior, servidores públicos e aposentados.
“Portanto, cremos mais razoável o cenário em que pessoas com
condições para pagar custas e despesas processuais simplesmente o façam, subsidiando, dessa forma, aqueles mais pobres, que, se o fizessem,
de fato teriam de enfrentar repercussões em seu próprio sustento ou no
de sua família”, conclui o relator.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI N° 2097, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a
organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senadora Leila Barros
Relatório: Favorável ao Projeto com a emenda de redação que
apresenta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ, de redação.
CCJ aprova designação de varas de execuções do DF
para realizar arbitragem
Da Redação | 15/05/2019, 15h06
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou,
nesta quarta-feira (15), o Projeto de Lei 2.097/2019, que atribui às três
varas de execuções de títulos extrajudiciais do Distrito Federal competência para processar e julgar conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem
(Lei 9.307, de 1996). O texto segue em regime de urgência para análise
em Plenário.
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A proposta atende a recomendações do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(TJDFT), que apresentou o projeto à Câmara dos Deputados em 2015,
considerou as varas de execuções de títulos extrajudiciais mais bem
aparelhadas para atender às demandas que envolvessem a aplicação da
Lei de Arbitragem — uma forma alternativa de solucionar conflitos sem
a necessidade de recorrer à Justiça.
O projeto, aprovado em março passado pelos deputados, recebeu
voto favorável da senadora Leila Barros (PSB-DF), relatora na CCJ. Ela
destacou em seu relatório, outra alteração, que exclui das varas da fazenda pública do Distrito Federal a competência para julgar as ações
que tenham como uma das partes sociedades de economia mista (com
participação do governo).
A mudança no projeto original do TJDFT foi feita durante a análise na
Câmara dos Deputados e, reforça, Leila Barros, possibilitará ao cidadão
um serviço mais eficiente e célere, melhorando o seu acesso à Justiça.
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‘O cidadão poderá demandar contra a sociedade de economia mista em
qualquer das varas cíveis próximas a sua residência, bem como possibilitará ao cidadão, em razão do valor, dispensar, inclusive, a contratação
de advogados para as demandas de competência dos juizados especiais
cíveis, assim como acontece nos demais estados”, explicou.
Leila Barros ressaltou “o zelo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que previu um artigo para manter as ações em
curso que envolvam as sociedades de economia mista nas varas de Fazenda Pública onde se encontram, até decisão final, para que não haja
prejuízo ao cidadão”.
A senadora, no entanto, apresentou emenda que corrige a ementa
do projeto, para ficar evidente a criação da Vara de Execução de Títulos
Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais, e que foram alteradas as competências judiciárias da Vara da Fazenda Pública no âmbito do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
O projeto apresentado pelo TJDFT atende à orientação da Corregedoria Nacional de Justiça, que sugeriu a todos os tribunais do país
em 2015 a designação de varas cíveis para processar e julgar conflitos
que se enquadram na Lei de Arbitragem, como medidas urgentes, ações
anulatórias de sentença arbitral e cumprimentos de sentença arbitral.
Fonte: Agência Senado
16ª Reunião – 22/05/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 164, DE 2015
- Não Terminativo Acresce art. 290-B à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável ao Projeto com duas emendas de redação que
apresenta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ, de redação.
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CCJ aprova dispensa de Habite-se para casas térreas unifamiliares
Da Redação | 22/05/2019, 14h39
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 164/2015, que pretende agilizar e baratear a regularização de casas térreas construídas há
mais de cinco anos. Pelo texto, fica dispensada a apresentação do documento de Habite-se no processo de averbação das construções unifamiliares. A matéria segue para análise em Plenário.

A averbação de um imóvel é a mudança de informações no seu registro em cartório. Ela é necessária sempre que o dono fizer nova construção ou demolição, realizar uma grande alteração estrutural, tiver mudança em seu próprio estado civil ou transferir a propriedade para outra
pessoa.
O PLC 164/2015, apresentado pelo senador Irajá (PSD-TO) quando ainda era deputado, diminui a burocracia para a regularização das
residências de uma única família e que tenham apenas um pavimento.
Muitas vezes, a construção é expandida sem a devida autorização da
prefeitura e permanecem irregulares, apesar de o terreno pertencer legalmente àquela família. O projeto facilita a regularização para as casas
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que já foram finalizadas há mais de cinco anos. A medida vale somente
para residências, e não lojas ou sobrados.
— Podemos comprovar quando a casa foi feita por fotos de satélite.
As próprias prefeituras já usam essa tecnologia para definir valores de
cobrança do IPTU — esclareceu Irajá.
Para o relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), o projeto “representa um avanço na regularização registral dos imóveis de inúmeras
famílias brasileiras, com largo alcance social, e se mostra absolutamente
compatível com a Constituição Federal”. Com a regularização, fica permitido o financiamento do imóvel, o que pode aquecer o mercado e
promover novos negócios.

Anastasia fez alguns reparos ao texto ao substituir o termo “alvará
de construção”, previsto no projeto original e que não é exigido na averbação de construções no registro de imóveis, por “Habite-se”, expressão
adotada pela lei de regularização fundiária urbana (Lei 13.465 de 2017)
e capaz de abranger as diferentes nomenclaturas utilizadas pelas prefeituras.
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Voto em separado
O senador Esperidião Amin (PP-SC) foi o único a votar contra o texto e apresentou um voto em separado pedindo a sua rejeição. Para ele,
o projeto trará insegurança jurídica ao permitir que construções feitas
em espaços irregulares, como áreas de proteção ambiental, de risco ou
até mesmo em vias públicas sejam regularizados.
Tanto o autor quanto o relator garantiram que a proposta não é
para este fim. Anastasia frisou que a averbação na matrícula do imóvel,
com as alterações na construção, só pode ser feita em cartório se a propriedade for regularizada.
— Não queremos ser coniventes com legalização de moradia em
área de encosta, morro, pelo contrário — afirmou o relator.
Se o PLC 164/2015 não sofrer alterações na análise pelo Plenário do
Senado, será enviado, em seguida, à sanção presidencial.
Fonte: Agência Senado
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 17, DE 2019
- Não Terminativo Acrescenta o inciso XII-A, ao art. 5º, e o inciso XXX, ao art. 22, da
Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os
direitos fundamentais do cidadão e fixar a competência privativa da
União para legislar sobre a matéria.
Autoria: Senador Eduardo Gomes (MDB/TO) e outros.
Relatoria: Senadora Simone Tebet
Relatório: Favorável à Proposta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta com a Emenda
nº 1-CCJ, de redação.
Proteção de dados pessoais poderá ser direito inserido
na Constituição
Da Redação | 22/05/2019, 15h08
A proteção de dados pessoais de brasileiros e estrangeiros residentes no país, inclusive os disponíveis em meios digitais, poderá ser
inserida no rol de garantias individuais estabelecido pela Constituição
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Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou
nesta quarta-feira (22) uma proposta de emenda à Constituição com
esse objetivo. A PEC 17/2019 segue para análise do Plenário.
“O empenho na aprovação desta proposta reafirma o compromisso
do Brasil no que se refere à proteção de dados pessoais, aproximando
nosso país das melhores legislações internacionais sobre o tema”, avaliou a relatora, senadora Simone Tebet (PMDB-MS), no voto favorável à
iniciativa.

Ao defender a aprovação da proposta, Simone comentou que a
doutrina e a jurisprudência já reconhecem que o direito à privacidade
vai além da proteção à vida íntima do indivíduo. E citou algumas normas infraconstitucionais, como o Marco Civil da Internet (Lei 12.965, de
2014) e a sua regulamentação (Decreto 8.771, de 2015); e a Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei 13.709, de 2018) — avanços que precisariam ser
consolidados por essa mudança constitucional.
Durante a discussão, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) apresentou sugestão que foi acolhida na forma de uma emenda de redação
pela relatora. A PEC 17/2019 foi apresentada pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO), que agradeceu o empenho dos parlamentares em res-
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guardar a inviolabilidade das informações dos cidadãos que circulam na
internet.

— É apenas para registrar a nossa gratidão e a importância do relatório da senadora Simone Tebet sobre esta matéria, entendendo que
esta matéria guarda uma coerência muito grande com tudo aquilo que
a mudança tecnológica traz para a vida dos brasileiros e de todas as pessoas no mundo. E as sugestões do senador Rodrigo Pacheco aprimoram
o texto, dão um avanço na capacidade de aplicação dessa lei — destacou Eduardo Gomes durante a reunião.
A proposta agora será submetida a dois turnos de discussão e votação no Plenário do Senado.
Fonte: Agência Senado
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19ª Reunião – 05/06/2019
TURNO SUPLEMENTAR DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 307, DE 2018
- Terminativo Acrescenta § 5º ao art. 9º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995, a fim de facultar a representação do réu por seu advogado nas audiências realizadas em localidades muito distantes de onde resida o réu.
Autoria: Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE)
Relatoria: Senadora Simone Tebet
Relatório: Pela aprovação do Substitutivo e da Emenda nº 2-S.
Resultado: Aprovado o Substitutivo e a Emenda nº 2-S, em Turno
Suplementar.
CCJ aprova projeto que amplia possibilidade de defesa
em juizado especial cível
Da Redação | 05/06/2019, 14h49 - ATUALIZADO
EM 05/06/2019, 16h17
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou em
turno suplementar, nesta quarta-feira (5), substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado (PLS) 307/2018, que amplia a possibilidade de representação do réu em audiência nos juizados especiais cíveis localizados longe
de sua residência. O texto segue para a Câmara dos Deputados, se não
houver recurso para análise em Plenário.
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A relatora, senadora Simone Tebet (MDB-MS), acolheu emenda da
senadora Juíza Selma (PSL-MT) ao texto já aprovado pela comissão em
primeiro turno. Pela alteração, fica aberta a possibilidade de representação do réu nessas audiências não só pelo advogado, mas por qualquer
pessoa com poderes especiais para essa finalidade. Também poderão
ser atribuídos poderes a esse representante para proceder à confissão
espontânea, negociar e transigir.
A emenda ressalvou, entretanto, que essa permissão dada ao réu
não derruba a exigida presença do advogado em causas de valor superior a 20 salários mínimos. O texto também deixa mais clara a possibilidade de realização de videoconferências no âmbito dos Juizados
Especiais Cíveis.
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Videoconferência
De autoria da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), o PLS
307/2018 pretendia permitir a substituição do réu por seu advogado
nas audiências distantes, mesmo que feitas por videoconferência ou outro recurso de transmissão de sons e imagens em tempo real. Simone
decidiu garantir a representação do réu por seu advogado independentemente do acesso a videoconferência.
“Tal exigência é de todo desnecessária, não está em consonância
com as disposições do CPC (Código de Processo Civil) — que em trecho
algum sugere a preponderância da videoconferência sobre os demais
meios alternativos de realização de atos processuais — e, ao cabo de
contas, nada mais fará que sabotar a adoção e difusão do recurso que
o próprio projeto de lei ora sob exame visa a inaugurar”, considerou
Simone no parecer.
Apesar dessa ponderação, a relatora decidiu manter a menção à videoconferência em seu substitutivo. Como o projeto altera dispositivos
da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099, de 1995), Simone avaliou inserir
esse recurso na norma, observando que, quando a lei foi editada, essa
tecnologia ainda não estava acessível à realização de atos processuais.
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Poderes especiais
O texto alternativo de Simone inova ao detalhar os poderes especiais que serão concedidos aos incumbidos dessa representação. Assim,
eles poderão negociar, transigir ou confessar espontaneamente. Mas
não admite essa substituição nos casos em que o Código de Processo
Civil exige o depoimento pessoal das partes.
Na justificativa do projeto, Maria do Carmo disse ter se inspirado
nos valores de simplicidade, economia processual e celeridade (“marca
dos juizados especiais”, afirma) para solucionar as ausências dos réus
que moram longe dos locais das audiências. Para Simone, a iniciativa
da colega é digna de aplausos, reconhecendo que essa situação merece
mesmo atenção do legislador. No texto, a relatora deixou claro que a
representação se dará quando o réu residir em comarca diversa do local
da audiência.
“Não é raro o réu ter de enfrentar óbices significativos, inclusive de
natureza financeira, para comparecer a audiências a serem realizadas
em comarcas distantes e para as quais venha a ser intimado no âmbito
dos juizados especiais cíveis”, avaliou a relatora.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 79, DE 2018
- Não Terminativo Altera as Leis nºs 9.868, de 10 de novembro de 1999, e 9.882, de 3
de dezembro de 1999, para disciplinar a concessão de decisões monocráticas de natureza cautelar na ação direta de inconstitucionalidade e
na arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Oriovisto Guimarães (Substituído por Ad Hoc)
Relatoria Ad hoc: Senador Eduardo Girão
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
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Projeto que limita decisão individual de ministro
do Supremo vai a Plenário
Da Redação | 05/06/2019, 14h58
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou proposta para restringir a atuação individual dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em medidas cautelares relacionadas a ações direta de inconstitucionalidade (ADI) e a arguição de descumprimento de
preceito fundamental (ADPF). A votação do PLC 79/2018 foi realizada
nesta quarta-feira (05), e o voto favorável foi dado pelo relator Oriovisto
Guimarães (Pode-PR).
O projeto é do ex-deputado Rubens Pereira Júnior e determina que,
no período de funcionamento regular do Supremo, as concessões de natureza cautelar, liminar e similares sejam obrigatoriamente dadas pela
maioria dos ministros. A decisão monocrática do presidente da Corte só
será aceita durante o recesso e em circunstância de excepcional urgência. Com a retomada das atividades normais, o Pleno do Tribunal deverá
examinar a questão que suscitou a liminar monocrática.
“Aliás, parece-nos inadmissível que um ato normativo exaustivamente analisado, discutido e finalmente aprovado necessariamente por
duas Casas do Congresso Nacional, contendo ao todo 594 parlamentares, e posteriormente sancionado pelo chefe do Poder Executivo, encarnado pelo Presidente da República, possa repentinamente ter seus
efeitos suspensos por medida cautelar em decisão monocrática de um
único ministro do STF. E assim permanecer durante longo período, sem
que a decisão seja levada ao referendo do Plenário”, avaliou o relator.

Balanço de atividades 2019 - 2020

263

Oriovisto chamou atenção ainda para o elevado impacto jurídico,
econômico e social dessas decisões monocráticas em ações constitucionais envolvendo temas de grande relevância. Essa circunstância levaria
a uma disfuncionalidade do sistema de controle de constitucionalidade,
afetando sua legitimidade e segurança.
“Basta lembrar de alguns exemplos, como o tabelamento do frete
rodoviário (ADI 5.956), a transferência de controle acionário de empresas públicas (ADI 5.624), a criação de tribunais regionais federais (ADI
5.017), a vinculação de receitas para gastos em saúde (ADI 5.595) e a
distribuição de royalties de petróleo (ADI 4.917)”, citou o relator.
Para ele, é impressionar que, em temas de tal relevância, as decisões cautelares tenham perdurado durante meses, sem que tenham
sido ratificadas, ou não, pelo Pleno.
“A questão aqui não é somente a morosidade judicial, mas também
a usurpação transitória da competência do Plenário, pois a decisão monocrática substitui, no tempo e no mérito, a decisão colegiada, requerida pela Constituição”, afirmou em seu voto.
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Mais equilíbrio
Opinião semelhante tem o senador Marcos Rogério (DEM-RO), que,
durante os debates, negou tratar-se de uma tentativa de enfraquecer o
Judiciário.
— Esse projeto vem resgatar o protagonismo de cada um dos Poderes. Não se discute aqui afastar a jurisdição, mas o ativismo e as decisões monocráticas que desafiam os demais poderes. Só um poder freia
o outro poder. É preciso que haja esse respeito, e a lei vem assegurar um
pouco mais dessa relação respeitosa. É possível a concessão de medida
de urgência e liminares? Sim. Mas tem que ser referendada por maioria
— opinou.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) seguiu a mesma linha e destacou a importância das decisões colegiadas dos tribunais.
— O tribunal vale pela sua colegialidade. Isso é que é República.
Poder de uma pessoa só faz mal a um tribunal. Liminares e pedidos de
vista geram direitos, obrigações, despesas e, geralmente, injustiça —
afirmou.
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Urgência
O projeto altera as Leis 9.868 e 9.882, ambas de 1999, para disciplinar a concessão de decisões monocráticas de natureza cautelar referentes a ADI e a ADPF.
Após ser votado pela CCJ, o PLC 79/2018 será analisado pelo Plenário do Senado em regime de urgência. Se o texto aprovado pela Câmara
se mantiver inalterado, segue para a sanção presidencial.
Fonte: Agência Senado
28ª Reunião - 26/06/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 82, DE 2019
- Não Terminativo Modifica os arts. 93, 97 e 102 da Constituição Federal, para disciplinar os pedidos de vista nos tribunais e dispor sobre a declaração de
inconstitucionalidade e a concessão de cautelares por tribunais.
Autoria: Senador Oriovisto Guimarães (PODE/PR) e outros
Relatoria: Senador Esperidião Amin
Relatório: Favorável à Proposta com seis emendas que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta com as Emendas nºs 1-CCJ a 6-CCJ.
PEC que impõe limites a pedidos de vista no STF avança no Senado
Da Redação | 26/06/2019, 16h08
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (26) proposta que pretende restringir a possibilidade de
os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de ouros tribunais tomarem decisões de forma individual. O texto impõe limites a pedidos
de vista e decisões cautelares monocráticas (liminares) no Judiciário. A
proposta segue para análise do Plenário.
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A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 82/2019 determina
que pedidos de vista terão duração máxima de quatro meses. Encerrado esse prazo, o processo em revisão será reincluído automaticamente
em pauta.
Pelo texto, as decisões cautelares monocráticas nos tribunais ficam
proibidas nos casos de declaração de inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia de lei ou ato normativo. Durante o recesso judiciário ou
em situação de urgência e perigo de dano irreparável, o presidente da
Corte deverá convocar os demais membros para decidir sobre o pedido
de cautelar.
De iniciativa do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), a proposta recebeu parecer favorável, com cinco emendas, do relator, senador Esperidião Amin (PP-SC). Segundo Oriovisto, decisões monocráticas
acabam prevalecendo por anos a fio.
“A perpetuação desses efeitos, decorrente da inércia do tribunal
em apreciar o mérito da ação, permite que um sem-número de relações
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jurídicas sejam constituídas sob a vigência da cautelar. O ônus de reverter esse estado de coisas em uma decisão final em sentido diverso da
cautelar é tão grande, que esta última acaba assumindo ares de decisão
definitiva”, justifica o senador na proposta.

Nuances
A regulação das decisões cautelares monocráticas tem outras nuances no STF. Elas também ficam proibidas em todos os processos — seja
em controle difuso, seja em controle concentrado de constitucionalidade — que afetem políticas públicas, suspendam a tramitação de proposição legislativa ou criem despesa para órgãos ou entidades públicas.
A PEC 82/2019 fixa prazo de quatro meses para que seja realizado
o julgamento de mérito de ações de controle abstrato de constitucionalidade — ação de direta de inconstitucionalidade, ação declaratória
de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Findo
esse prazo, o processo deverá ser incluído automaticamente na pauta
do Supremo, sob pena de perda de eficácia da cautelar.
“A vigência indefinida de decisões monocráticas é um problema
mesmo quando elas são colegiadamente tomadas. Medidas que deve268
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riam ter um caráter de garantia do processo ou do efeito útil de futura
decisão final assumem feições de verdadeira antecipação dos efeitos do
julgamento de mérito”, ponderou Oriovisto na justificação.

Emendas
Ao recomendar a aprovação da PEC 82/2019, o relator, senador Esperidião Amin (PP-SC), concordou que a demora no julgamento de mérito de decisões cautelares monocráticas acaba fragilizando as relações
delas decorrentes.
“Isso gera insegurança jurídica, pelo fato de tais decisões poderem
ser revertidas pelo tribunal, além de um deficit de legitimidade da jurisdição constitucional, uma vez que um desses fundamentos é justamente o caráter colegiado de decisões que apreciam o mérito do resultado
do processo legislativo em uma democracia”, comentou o relator no parecer.
Apesar de concordar com os termos gerais da proposta, Esperidião
Amin resolveu promover ajustes pontuais. Um deles tratou de derrubar
a exigência de que as decisões definitivas em ações de controle abstrato
pelo STF sejam tomadas por dois terços de seus membros.
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Na avaliação do relator, o quórum de dois terços para decisões de
mérito em ações de controle abstrato “enrijece demasiadamente a tarefa de interpretação constitucional, exigindo uma maioria qualificada de
oito ministros em um tribunal composto por onze membros”.
“Corre-se o risco de um esvaziamento da função contramajoritária do tribunal, uma vez que, pela regra originalmente proposta, apenas quatro ministros já bastariam para, na prática, inviabilizar o normal
funcionamento do controle de constitucionalidade”, alertou Esperidião
Amin.
Outra emenda abriu a possibilidade de medidas cautelares em
ações de controle abstrato serem concedidas pelo presidente do STF ou
do Tribunal de Justiça, desde que em caráter excepcional e durante o
recesso judiciário. Com a retomada dos trabalhos da Justiça, essa decisão monocrática teria de ser apreciada colegiadamente em 30 dias, sob
pena de perder seus efeitos.
As alterações feitas pelo relator também estendem o novo regime
de decisões cautelares nos processos de controle abstrato para os Tribunais de Justiça. As medidas reunidas na PEC 82/2019 terão vigência
imediata com sua promulgação, mas não serão aplicadas aos pedidos de
vista já feitos nem às decisões monocráticas já proferidas em processos
em andamento.
Fonte: Agência Senado
31ª Reunião – 03/07/2019
PROJETO DE LEI N° 2121, DE 2019
- Não Terminativo Altera as Leis nºs 9.868, de 10 de novembro de 1999, 9.882, de 3
de dezembro de 1999, e 12.016, de 7 de agosto de 2009, a fim de estabelecer prazo para julgamento do mérito após concessão de medida
cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, em arguição de descumprimento de preceito fundamental ou em mandado de segurança.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável ao Projeto com uma emenda de redação que
apresenta
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Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ, de redação.
CCJ aprova projeto que impõe prazo para duração
de medidas cautelares e liminares
Da Redação | 03/07/2019, 11h41
Medidas cautelares em ação direta de inconstitucionalidade (ADI)
ou em arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF)
poderão passar a ter duração máxima de 180 dias, prorrogáveis por
igual período para julgamento do mérito. No caso de mandado de segurança, os efeitos da liminar concedida também irão durar por seis
meses — salvo se revogada ou cassada —, devendo o mérito da ação
ser julgado imediatamente ao fim desse período, sob pena de perda de
eficácia. A limitação da vigência desses mecanismos jurídicos está sendo
disciplinada pelo Projeto de Lei (PL) 2.121/2019, aprovado na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (3). O texto
vai ao Plenário.
Em relação à ADI e à ADPF, o projeto determina ao tribunal que
publique, no prazo de dez dias, a decisão judicial que concede a medida
cautelar. Quanto ao mandado de segurança, também será admitida uma
prorrogação da liminar por 180 dias, desde que devidamente justificada.
Para o relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), o PL
2.121/2019 vai sanar grave disfuncionalidade no desempenho da função jurisdicional. O parlamentar defende que a duração das medidas
cautelares não deve se prolongar indefinidamente, pelo risco de ameaçar a legitimidade e a segurança do sistema judicial.
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“Esse prazo fixado, de 180 dias, considerada ainda a possibilidade
de prorrogação, parece-nos razoável para que se chegue à necessária
solução definitiva da ação. Verifica-se, portanto, que é rigorosamente
necessário estabelecer um limite de tempo entre a decisão cautelar e o
julgamento de mérito das ações”, avaliou Anastasia no parecer.
Ele apresentou uma emenda para corrigir a redação do texto, deixando claro que as restrições temporais impostas às medidas cautelares
e liminares não serão aplicadas às concedidas antes de sua vigência. O
projeto é de autoria do deputado André Figueiredo (PDT-CE).
Fonte: Agência Senado
40ª Reunião – 14/08/2019
PROJETO DE LEI N° 548, DE 2019
- Terminativo Acrescenta art. 1.353-A à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
para permitir à assembleia de condomínios edilícios votação por meio
eletrônico ou por outra forma decoleta individualizada do voto dos condôminos ausentes à reunião presencial, quando a lei exigir quórum especial para a deliberação da matéria.
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Autoria: Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)
Relatoria: Senadora Juíza Selma
Relatório: Pela aprovação do Projeto.
Resultado: Aprovado o Projeto.
Aprovado voto eletrônico em assembleias de condomínios
Da Redação | 14/08/2019, 15h10
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou o
Projeto de Lei (PL) 548/2019, que permite o uso do voto eletrônico nas
assembleias de condomínios.

O projeto foi apresentado pela senadora Soraya Thronicke (PSL-MS)
e oferece uma alternativa à dificuldade em se obter a presença mínima
de votantes nas reuniões de condomínio. A coleta eletrônica de votos
poderia ocorrer via internet ou outro meio idôneo que permita a contagem individualizada dos votos dos ausentes, sempre que o Código Civil
ou a Lei dos Condomínios estabeleça quórum especial para deliberação.
A respeito da assembleia condominial, Soraya observa que “soa
desconectado com a sociedade contemporânea idealizar a assembleia
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como uma ágora grega, como se entre os costumes contemporâneos se
mantivesse o de aglomerar-se para debater temas”.
A relatora, senadora Juíza Selma (PSL-MT), considera o PL 548/2019
bastante consistente em face dos recursos tecnológicos e de comunicação hoje existentes.
“Não há razão para que as decisões de condomínio fiquem adstritas à votação em assembleia presencial dos condôminos. A manutenção
de votações posteriores à reunião presencial, por meio eletrônico ou
não, pode aumentar consideravelmente a participação dos condôminos
nas decisões condominiais”, avaliou a Juíza Selma no relatório.
Durante a votação vários senadores manifestaram o avanço que a
proposta representa. Marcos Rogério (DEM-RO) ressaltou que hoje muitas questões já são decididas por meio de grupos de WhatsApp, apesar
de não terem valor legal. Para Fabiano Contarato (Rede-ES), o Senado
se mostra antenado com as mudanças nas relações trazidas pelas novas
tecnologias.
Se não houver recurso para votação do projeto pelo Plenário do
Senado, será enviado, em seguida, à Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 389, DE 2018
- Terminativo Altera o art. 46 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, para
permitir o uso de meios eletrônicos de áudio e vídeo na mediação que
envolva questões de Direito de Família e de Direito das Sucessões.
Autoria: Senador Edison Lobão (MDB/MA)
Relatoria: Senador Roberto Rocha
Relatório: Pela aprovação do Projeto com duas Emendas de redação que apresenta
Resultado: Aprovado o Projeto com as Emendas de redação nºs
1-CCJ e 2-CCJ.

274

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Causas de família e sucessões poderão ter recurso de áudio e vídeo
Da Redação | 14/08/2019, 17h11
A mediação em ações judiciais sobre questões de família e sucessões poderá admitir o uso de recursos de áudio e vídeo pelas partes.
Essa possibilidade está sendo aberta pelo Projeto de Lei do Senado (PLS)
389/2018, aprovado em votação final na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
Atualmente, a Lei da Mediação (Lei 13.140, de 2015) já admite esse
tipo de negociação judicial pela internet ou por outro meio de comunicação que permita a transação a distância, desde que as partes estejam
de acordo. O objetivo do PLS 389/2018 é deixar expresso, na norma, o
uso de tecnologia de áudio e vídeo na mediação em ações de família ou
sucessões.
A proposta recebeu parecer favorável do relator, senador Roberto
Rocha (PSDB-MA), com duas emendas de redação.
“Trata-se de proposta meritória que serve, na realidade, a dois propósitos. Primeiramente, reforça a autorização normativa para a utilização da mediação virtual ou a distância em processos que lidam com
questões de família ou de sucessões. Isso é importante para dar seguBalanço de atividades 2019 - 2020
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rança jurídica para que as diversas varas do país incorporem as modernas tecnologias de comunicação ao cotidiano forense”, considerou Roberto Rocha no parecer.
Quanto às emendas de redação, a intenção foi deixar claro que o
uso de tecnologia de áudio e vídeo seria aplicável na mediação de processos envolvendo questões de família ou de sucessões, e não nas duas
áreas simultaneamente. O PLS 389/2018 poderá seguir direto para a Câmara se não houver recurso para exame prévio pelo Plenário do Senado.
Fonte: Agência Senado
EMENDA(S) DE PLENÁRIO À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 82, DE 2019
Modifica os arts. 93, 97 e 102 da Constituição Federal, para disciplinar os pedidos de vista nos tribunais e dispor sobre a declaração de
inconstitucionalidade e a concessão de cautelares por tribunais.
Autoria: Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR) e outros.
Relatoria: Senador Esperidião Amin
Relatório: Favorável parcialmente à Emenda nº 7-PLEN (com consequente prejudicialidade da Emenda nº 3-CCJ) e nº 8-PLEN, na forma
das subemendas que apresenta, bem como pela apresentação de subemenda à Emenda nº 1 (de redação).
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Emenda nº 7-PLEN, na
forma da Subemenda nº 1-CCJ, e nº 8-PLEN, na forma da Subemenda
nº 1-CCJ, e com a Subemenda nº 1-CCJ (de redação) à Emenda nº 1-CCJ.
CCJ aprova emendas a PEC que restringe decisões
individuais de juízes
Da Redação | 14/08/2019, 16h41
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (14) emendas de Plenário à PEC 82/2019, que restringe
o poder de decisão individual de ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF) e de outros tribunais, impondo, por exemplo, limites a pedidos de
vista, que terão duração máxima de quatro meses. A matéria volta para
discussão e votação em Plenário.
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Além de oferecer nova redação para a ementa da PEC, o relator
na CCJ, senador Esperidião Amin (PP-SC), concordou com a supressão
da necessidade dos votos de dois terços do Supremo Tribunal Federal
(STF) no caso de controle abstrato de constitucionalidade — ação direta
de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental ou ação direta de
inconstitucionalidade por omissão.
Amin também deixou claro as excepcionalidades em que poderá
ser proferida decisão em processo em andamento no STF durante o recesso do Judiciário. Elas limitadas, por exemplo, a casos de dano irreparável a políticas públicas e que criem despesas para qualquer Poder.
Ainda assim, o Plenário da Corte terá que ser convocado em até 30 dias
para votar a cautelar ou a decisão que suspenda a eficácia de lei ou ato
normativo, sob pena de perder seus efeitos.
Por fim, o relator concordou que as novas regras entrem em vigor
imediatamente após a promulgação da emenda constitucional e que sejam aplicáveis também aos pedidos de vista e decisões cautelares em
processos em andamento. No relatório anterior e mesmo na proposta
original, as mudanças processuais não valeriam apenas para os novos
processos.
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— No caso de pedidos de vista pendentes de decisões cautelares
proferidas nos processos em que ainda não houve julgamento de mérito, os prazos para inclusão em pauta e julgamento do mérito previsto na
emenda à Constituição são reiniciados na data de sua entrada em vigor
— esclareceu Esperidião Amin.
De iniciativa do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), a proposta já havia recebido cinco emendas, do relator na primeira votação
na CCJ.
Fonte: Agência Senado
54ª Reunião – 11/09/2019
EMENDA(S) DE PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 79, DE 2018
Altera as Leis nºs 9.868, de 10 de novembro de 1999, e 9.882, de 3
de dezembro de 1999, para disciplinar a concessão de decisões monocráticas de natureza cautelar na ação direta de inconstitucionalidade e
na arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Oriovisto Guimarães
Relatório: Pela inconstitucionalidade das Emendas nºs 1–PLEN e 3–
PLEN e, no mérito, pela rejeição das Emendas nºs 1-PLEN a 4-PLEN
Resultado: Aprovado o Parecer pela inconstitucionalidade das
Emendas nºs 1–PLEN e 3–PLEN e, no mérito, pela rejeição das Emendas
nºs 1-PLEN a 4-PLEN.
Acordo em Procons terá força de título executivo extrajudicial,
decide CCJ
Da Redação | 11/09/2019, 13h14
Acordo celebrado entre cliente e fornecedor junto a entidade ou
órgão público de defesa do consumidor, como os Procons, poderá ter
força de título executivo extrajudicial, ou seja pode gerar a obrigação
de cumprimento sem ser necessário recorrer à Justiça. A alteração está
no Projeto de Lei do Senado (PLS) 68/2013, aprovado nesta quarta-feira
(11) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O projeto que fortalece
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os Procons segue para a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, e Defesa do Consumidor (CTFC).
A proposta foi apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) para
acelerar a obtenção da reparação reclamada pelos consumidores, evitando que precisem recorrer a ações na Justiça comum, em varas de
pequenas causas.
“Desde que o fornecedor e o consumidor de bens e serviços celebrem acordo perante órgãos de defesa do consumidor, não vemos sentido, no caso de seu descumprimento, em exigir a propositura da ação
de conhecimento pela parte prejudicada. A medida, além de conferir
celeridade na solução de litígios, contribui para o desafogamento do Poder Judiciário, sem prejudicar as partes envolvidas”, sustentou Ciro na
justificação do PLS 68/2013.
O relator, senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), ressaltou o
mérito da proposta, que fomenta “a tão almejada desjudicialização do
consumo”.
“A proposição busca desafogar os juizados especiais cíveis do emaranhado de processos referentes a conflitos consumeristas. Ao conferir
eficácia de título executivo extrajudicial aos acordos firmados perante
os órgãos de defesa do consumidor, a proposta fortalece os Procons e
torna mais efetiva sua função como meio alternativo de resolução de
conflitos atinentes a relações de consumo”, afirmou o relator no parecer.
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Oriovisto apresentou emendas apenas para aperfeiçoar a redação
da proposta.
STF
Os senadores rejeitaram, por inconstitucionalidade, as emendas de
Plenário que pretendiam modificar o PLC 79/2018, que limita as decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em medidas cautelares relacionadas a ações direta de inconstitucionalidade
(ADI) e a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF).
O projeto já havia sido aprovado na CCJ, segue de volta ao Plenário com
o parecer pela rejeição das emendas.
Pelo texto, no período de funcionamento regular do Supremo, as
concessões de natureza cautelar, liminar e similares serão obrigatoriamente dadas pela maioria dos ministros. A decisão monocrática do presidente da Corte só será aceita durante o recesso e em circunstância de
excepcional urgência. Com a retomada das atividades normais, o Pleno
do Tribunal deverá examinar a questão que suscitou a liminar monocrática. O relator das emendas foi o senador Oriovisto Guimarães.
Fonte: Agência Senado
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PROJETO DE LEI N° 3528, DE 2019
- Não Terminativo Altera o art. 6º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)”, para estabelecer normas sobre a posição topográfica dos advogados durante audiências de instrução e julgamento.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Nelsinho Trad
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
Advogados de acusação e defesa deverão ter equivalência
de posição em audiências
Da Redação | 11/09/2019, 14h53
O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
(Lei 8.906, de 1994) pode passar a estabelecer normas sobre a posição
a ser ocupada pelos advogados durante audiências de instrução e julgamento na Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o
PL 3.528/2019 com essa iniciativa. O texto determina que, durante as
audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos
procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, os advogados
do autor e do requerido devam permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante em relação ao magistrado que as presidir.
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O projeto é de autoria do deputado federal Carlos Bezerra (MDB-MT) e recebeu voto pela aprovação do senador Nelsinho Trad (PSD-MG). O relator destacou que a redação do art. 6º do Estatuto da Advocacia e da OAB já especifica que não há hierarquia nem subordinação
entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, “devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos”.
— A paridade de armas entre advogados é da essência do exercício
da advocacia e se reflete na posição topográfica dos advogados durante
as audiências de instrução e julgamento realizadas no âmbito do Poder
Judiciário. Por certo, essa igualdade de tratamento alcança a posição topográfica dos patronos dos contendores, que não pode ser privilegiada
em relação a nenhum deles, seja no que se refere à proximidade ou ao
distanciamento do juiz, seja no que concerne à própria visibilidade —
defendeu o relator.
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O senador Rogério Carvalho (PT-SE) elogiou a proposta afirmando
que advogado, promotor e juiz devem ter as mesmas prerrogativas e a
mesma relevância no processo judiciários, uma vez que o advogado teve
de prestar exame da Ordem e, com isso, foi referendado no exercício da
advocacia.
— Tem ocorrido com uma certa frequência um desrespeito ao advogado no exercício constitucional da sua função. Isso me preocupa.
Não há garantia de direito sem isonomia para exercício da condição de
defesa, representado pelo advogado — alertou.
A senadora Simone Tebet (MDB-MS) reforçou que a matéria ganha
ainda mais relevância ao ser aprovada em um momento no qual é preciso retomar o respeito aos princípios previstos na Constituição Federal.
— Esse projeto tem o simbolismo de fazer valer o artigo 6º do Estatuto da OAB, que diz que não há hierarquia nem subordinação entre
advogados, magistrados nem membros do Ministério Público. A leitura
é de que ninguém é maior ou melhor do que ninguém na relação processual — acrescentou o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
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O PL 3.528/2019 segue agora para votação no Plenário do Senado.
Se o texto aprovado pela Câmara dos Deputados se mantiver inalterado,
será enviado, na sequência, à sanção presidencial.
Fonte: Agência Senado
56ª Reunião – 18/09/2019
PROJETO DE LEI N° 2011, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para permitir
que recursos de planos de previdência complementar aberta sejam oferecidos em garantia de operações de crédito; e altera a Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil, para dispor sobre
a impenhorabilidade de quantia depositada em fundo de previdência
privada.
Autoria: Senador Alvaro Dias (PODE/PR)
Relatoria: Senador Oriovisto Guimarães
Relatório: Favorável ao Projeto com duas emendas que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer da Comissão favorável ao Projeto
com as Emendas nº 1-CCJ e 2-CCJ.
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Previdência privada poderá ser garantia de empréstimo, aprova CCJ
Da Redação | 18/09/2019, 12h02
Recursos acumulados em planos de previdência privada poderão
ser usados como garantia de empréstimos ou financiamentos. É o que
prevê o Projeto de Lei (PL) 2.011/2019, aprovado nesta quarta-feira (18)
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O texto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
A intenção do senador Alvaro Dias (Podemos-PR), autor do projeto,
é “contribuir para a diminuição do custo do crédito no país”.
“Atualmente, a Lei 11.196, de 2005, já permite ao participante de
plano de previdência complementar oferecer como garantia fiduciária,
nas operações de financiamento imobiliário, as quotas de sua titularidade em fundos de investimentos e seguros de vida com cobertura por
sobrevivência. A proposição em tela propõe viabilizar o oferecimento
dos recursos de previdência complementar como garantia de todas as
operações de crédito, e não apenas em operações de financiamento
imobiliário, como é atualmente facultado pela lei”, explicou Alvaro na
justificação do PL 2.011/2019.
A expectativa do idealizador da medida, compartilhada pelo relator, senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), é que o uso dos planos
de previdência privada como lastro nos empréstimos e financiamentos
ajude a reduzir as taxas de juros embutidas nessas operações. O relator
apresentou uma emenda de redação.
— Com essa nova garantia real que é esse fundo de pensão que é
de propriedade daquele que toma o empréstimo, as taxas de juros cairão significativamente. Cria mais possibilidade de garantia a ser oferecida às instituições financeiras e ajuda a reduzir risco de inadimplência
— apontou.
Conforme dados do Banco Central, em abril de 2019, as taxas de
juros médias no crédito consignado (com desconto em folha de pagamento) eram de 23,4% ao ano. No crédito para aquisição de veículos
(o bem serve como garantia da operação), a taxa de juros média era de
21,3% ao ano. Já no crédito pessoal não consignado (sem garantia real
ou desconto em folha), a taxa de juros média era de 127,1% ao ano, comentou Oriovisto no parecer.
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O PL 2.011/2019 inclui as aplicações em fundos de investimento
na primeira posição na ordem de preferência para a penhora judicial.
Atualmente, o Código de Processo Civil (CPC - Lei 13.105, de 2015) coloca nessa posição dinheiro, em espécie ou em depósito, e aplicação em
instituição financeira.
Fonte: Agência Senado
78ª Reunião – 11/12/2019
PROJETO DE LEI N° 1679, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para possibilitar a
conciliação não presencial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Alessandro Vieira
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o relatório que passa a constituir o Parecer da
CCJ favorável ao Projeto.
Uso de videoconferência pelos Juizados Especiais Cíveis
é aprovado na CCJ
Da Redação | 11/12/2019, 11h09
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (11) o Projeto de Lei (PL) 1.679/2019, que possibilita a conciliação
não presencial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis com a utilização
de meios tecnológicos, como a videoconferência. A proposta segue para
votação no Plenário.
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De autoria do deputado Luiz Flávio Gomes (PSB-SP), o projeto estabelece a possibilidade da conciliação não presencial nos juizados, mediante a utilização de meios tecnológicos de transmissão de vídeo e som
em tempo real.
Ao justificar o projeto, o autor sustenta que os avanços tecnológicos e os modernos meios de comunicação podem ser amplamente
utilizados para tornar mais rápida e eficiente a prestação jurisdicional,
sobretudo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, cujo procedimento
é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade,
celeridade e economia processuais.
O projeto — que altera a Lei 9.099, de 1995 — foi relatado pelo
senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que apresentou voto favorável à proposição. Ele ressaltou que a proposta supre lacuna aberta pelo
Novo Código de Processo Civil, que admitiu a realização de audiência de
conciliação por meio eletrônico em seu artigo 334, mas deixou de regulamentar o tema no âmbito dos juizados especiais.
O relator destaca ainda que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
desde 2015, estabeleceu como uma das diretrizes do Poder Judiciário a
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necessidade de “impulsionar o uso de meios eletrônicos para a tomada
de decisões” para melhorar a prestação jurisdicional.
Fonte: Agência Senado
1ª Reunião – 05/02/2020
EMENDA(S) DE PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 3528, DE 2019
- Não Terminativo Autoria do Projeto: Câmara dos Deputados
Relatoria da(s) Emenda(s): Senador Nelsinho Trad
Ementa do Projeto: Altera o art. 6º da Lei nº 8.906, de 4 de julho
de 1994, que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”, para estabelecer normas sobre a posição topográfica dos advogados durante audiências de instrução e julgamento.
Relatório: Contrário à Emenda nº 1-PLEN
Resultado: Aprovado o Parecer contrário à Emenda nº 1-PLEN.
4ª Reunião – 12/02/2020
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 176, DE 2018
- Terminativo Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), para prever a intimação eletrônica por meio de aplicativo de mensagens multiplataforma.
Autoria: Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE)
Relatoria: Senador Rodrigo Cunha
Relatório: Pela aprovação do Projeto, com uma emenda de redação
que apresenta Resultado: Aprovado o Projeto e a Emenda de redação
nº 1-CCJ.
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Agência Senado
Intimações judiciais poderão ser enviadas por aplicativos
de mensagens, aprova CCJ
Rodrigo Baptista | 12/02/2020, 12h16
Em 2017, o Conselho Nacional de Justiça aprovou o envio de intimações pelo aplicativo WhatsApp. Um projeto de lei aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (12), em decisão final, modifica o Código de Processo Civil para incluir na lei essa
permissão. A ideia é estimular o uso de aplicativos de mensagens — já
adotado por alguns tribunais — para agilizar o funcionamento da Justiça. Como é terminativo na CCJ, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados, se não for apresentado recurso para votação em Plenário.
Conforme o texto, as intimações poderão ser feitas eletronicamente por meio de aplicativo de mensagens multiplataforma oferecido
pelo juízo aos advogados e às partes que manifestarem interesse. O PLS
176/2018 foi apresentado pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e recebeu o apoio do relator, senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL), que apresentou parecer pela aprovação com uma emenda de redação.
— Apesar de algumas comarcas atuarem dessa maneira, usando
a intimação pelo WhatsApp, elas não tinham a segurança que terão a
partir da aprovação dessa lei — defendeu Rodrigo Cunha.
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A intimação será considerada cumprida se houver confirmação de
recebimento da mensagem por meio de resposta do intimando no prazo
de 24 horas de seu envio. A resposta deverá ser encaminhada por meio
do aplicativo, em mensagem de texto ou de voz, usando as expressões
“intimado(a)”, “recebido”, “confirmo o recebimento” ou outra expressão análoga que revele a ciência da intimação.
Caso não haja confirmação de recebimento no prazo, deverá ser
feita a intimação comum. Se o interessado deixar de confirmar o recebimento de intimação no mesmo processo por três vezes, ele será
excluído do cadastro do juízo e só poderá voltar a receber informações
por aplicativo depois de seis meses.
Inovação
Ao justificar o projeto, Tasso lembrou que o uso do WhatsApp para
intimações começou com a Portaria Conjunta 01, de 2015, elaborada
pelo juiz Gabriel Consigliero Lessa, da comarca de Piracanjuba (GO), em
conjunto com a subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil. A iniciativa foi homenageada em 2015 no Prêmio Innovare, que busca identificar, divulgar e difundir práticas que contribuam para o aprimoramento
da Justiça no Brasil.
290
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“A previsão legal do uso de aplicativos de mensagens revela-se essencial para que a prática possa ser disseminada no país com segurança
jurídica e o Poder Judiciário possa utilizar a tecnologia disponível e popularizada para a maior eficiência na prestação jurisdicional”, argumenta o senador.
Fonte: Agência Senado
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JURÍDICO – DIREITO COMERCIAL E ECONÔMICO
40ª Reunião – 14/08/2019
EMENDA DE PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 219, DE 2015
Dispõe sobre o sistema de franquia empresarial (franchising); revoga a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994; e dá outras providências.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Weverton
Relatório: Contrário à Emenda nº 2-Plen
Resultado: Aprovado o Parecer contrário à Emenda nº 2-PLEN.
Falha no uso da tornozeleira eletrônica pode ser falta grave,
decide CCJ
Da Redação | 14/08/2019, 17h25

Proposta que classifica o descumprimento das regras de uso da tornozeleira eletrônica como falta grave foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (14). Aprovado em
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forma de um substitutivo (texto alternativo), o Projeto de Lei do Senado
(PLS) 207/2017 ainda precisa passar por mais um turno de votação na
comissão.
O uso da tornozeleira eletrônica é determinado pelo juiz nos casos
de prisão domiciliar ou saída temporária da prisão, o chamado “saidão”.
Mas pela lei atual, o condenado que descumpre os limites autorizados
de movimentação não comete falta grave e não sofre punição rigorosa
por isso. Quem está no saidão e ultrapassa o perímetro autorizado, por
exemplo, apenas perde o direito à próxima saída monitorada.
Na visão do autor do projeto, senador Lasier Martins (Podemos-RS), o texto em vigor encoraja o condenado vigiado eletronicamente a
cometer atos ilícitos, como a coação de testemunhas, a destruição de
provas e até mesmo o cometimento de crimes. A proposta do senador
pretende evitar a reincidência, sujeitando o condenado que infringir as
regras definidas para o uso da tornozeleira eletrônica a perder o direito
à progressão do regime. Ou seja, o infrator deixa de ser beneficiado com
saídas temporárias ou com a prisão domiciliar se descumprir os deveres
impostos aos beneficiados com o monitoramento eletrônico.

A relatora da proposta, senadora Leila Barros (PSB-DF), redigiu texto alternativo para aperfeiçoar o projeto, incluindo na Lei de Execução
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Penal (LEP - Lei 7.210, de 1984) como faltas graves outras condutas que
atentam contra a manutenção da tornozeleira eletrônica e o eficiente
monitoramento dos condenados, podendo levá-los à perda da progressão da pena.
Pelo substitutivo, não somente violar o perímetro autorizado na saída temporária na prisão domiciliar, como também danificar a tornozeleira e deixá-la sem bateria passam a ser uma falta grave.
“Com um tratamento mais rigoroso, a expectativa é de que os beneficiados com a utilização da tornozeleira eletrônica respeitem as condições que lhes forem impostas e saibam que certamente serão responsabilizados se assim não o fizerem”, defendeu Leila.
Outro ajuste feito pela senadora foi a eliminação do dispositivo da
LEP (inciso II do artigo 146-D) que fala em “revogação do uso da tornozeleira” quando, na verdade, a falta grave leva à revogação da prisão domiciliar, e não ao uso do equipamento eletrônico que permite o correto
monitoramento do condenado.
Franquias
Na reunião, a CCJ também rejeitou emenda de Plenário ao projeto
que pretende modernizar o marco legal das franquias no Brasil.
O relator, senador Weverton (PDT-MA), rejeitou a sugestão do senador licenciado Eduardo Gomes (MDB-TO) que impõe a existência de
um conselho ou associação de franqueados, de caráter obrigatório, para
franquias acima de 50 unidades. A emenda ainda precisa ser analisada
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
O PLC 219/2015 revoga a atual lei sobre contratos de franquia empresarial (Lei 8.955, de 1994), substituindo-a por novas regras. Entre outros pontos, a proposta obriga o franqueador a fornecer ao interessado
uma Circular de Oferta de Franquia (COF) com uma antecedência mínima de dez dias à assinatura do contrato ou do pagamento de taxas pelo
franqueado. A proposição estabelece ampla liberdade contratual, desde
que as opções estejam previstas na COF.
Fonte: Agência Senado
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JURÍDICO – DIREITO DOS ESTRANGEIROS
16ª Reunião – 22/05/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 491, DE 2017
- Terminativo Acrescenta §11 ao art. 14 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017
(Lei de Migração), para dispensar autorização de residência prévia à
emissão de visto temporário.
Autoria: Senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB/PE)
Relatoria: Senador Lasier Martins
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.
CCJ aprova dispensa de autorização de residência
prévia para visto temporário
Da Redação | 22/05/2019, 14h43
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (22), proposta que insere na Lei de Migração (Lei 13.445,
de 2017) a dispensa de autorização de residência prévia para a emissão
de visto temporário para quem vem ao Brasil para estudo, tratamento
de saúde ou trabalho. A proposta segue para a Câmara dos Deputados,
se não houver recurso para análise em Plenário.
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O Projeto de Lei do Senado (PLS) 491/2017 do senador Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE), insere na Lei de Migração dispositivo que foi
desvirtuado pela norma editada pelo governo federal para regulamentá-la (Decreto 9.199, de 2017).
“Dentre os retrocessos desse decreto de regulamentação está a
concepção de que os vistos temporários para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica; para trabalho; realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural; e para atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo
determinado, dependem de deferimento pelo Ministério de Trabalho
de autorização de residência prévia ”, observa Bezerra.
Para o autor da proposta, a gestão dos pedidos de visto deveria se
concentrar nos consulados. Já o decreto determina a regulação geral
desses vistos pelo Conselho Nacional de Imigração, vinculado ao Ministério do Trabalho. Isso, na opinião de Bezerra, impede a concretização
das “virtudes” da nova Lei de Migração. Condicionar o visto temporário
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a uma autorização prévia de órgão vinculado ao Ministério do Trabalho
é manter o mecanismo anterior de autorizações, que a nova Lei desejou
combater, opinou.
O relator, senador Lasier Martins (Pode-RS), avaliou na CCJ existir
inconstitucionalidade no decreto de regulamentação, pois as restrições
impostas à concessão do visto temporário — não previstos na lei —
exorbitam o poder regulamentar. Apenas nova lei pode modificar critérios para concessão dos vistos temporários, observou Lasier.
— É singelo o projeto e corrige algo inconstitucional, o emigrante
não precisa provar que tem autorização de residência para obter o visto
temporário —lembrou.
Fonte: Agência Senado
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JURÍDICO – DIREITO ELEITORAL E PARTIDOS POLÍTICOS
6ª Reunião – 20/03/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 429, DE 2017
- Terminativo Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, que dispõe sobre
partidos políticos, regulamenta os arts. 14, § 3º, inciso V e 17, da Constituição Federal, a fim de aplicar aos partidos políticos as normas sobre
programa de integridade.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Relatoria: Senador Randolfe Rodrigues
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.
Projeto aprovado na CCJ obriga partido político
a seguir programa de integridade
Da Redação | 20/03/2019, 13h19

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta
quarta-feira (20) um projeto de lei que obriga partidos políticos a cum298
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prir uma série de normas para aumentar a transparência e evitar atos
de corrupção. A proposta altera a Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096, de
1995) para submeter seus representantes a programas de compliance,
sistema de integridade amparado em regras de responsabilidade social
e princípios éticos. Caso não cumpram essas normas, as legendas podem ficar sem receber recursos do fundo partidário.
Como foi aprovado em caráter terminativo pela CCJ, o PLS 429/2017
poderá seguir para apreciação da Câmara dos Deputados, se não for
apresentado recurso para votação no Plenário do Senado.
De autoria do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), o texto determina que cada partido ficará obrigado a prever o programa de integridade em seu respectivo estatuto. Esse plano deverá reunir um conjunto
de mecanismos internos de controle, auditoria e incentivo à denúncia
de irregularidades, bem como uma estratégia para aplicação efetiva de
códigos de ética e de conduta, política e diretrizes, com o objetivo de
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e outros ilícitos praticados ou atribuídos ao partido.

“Como qualquer pessoa jurídica, os partidos políticos também devem ter procedimentos e controles robustos, baseados nas melhores
práticas nacionais e internacionais, a fim de evitar irregularidades e ilíciBalanço de atividades 2019 - 2020
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tos, principalmente por lidarem com recursos públicos”, sustenta Anastasia na justificativa do projeto.
Fundo Partidário
A proposta também autoriza o ajuizamento, pelo Ministério Público ou partido político, de representação na Justiça Eleitoral em caso de
denúncia contra alguma legenda por falta de efetividade ou inexistência
de programa de integridade. Se a acusação se confirmar, sujeita o partido condenado à suspensão do recebimento do fundo partidário pelo
período de três a doze meses, no primeiro caso, ou por um ano, no segundo caso.
No entanto, o PLS 429/2017 traz uma ressalva, capaz de resguardar
a isenção do diretório nacional nesses episódios. Essa instância partidária ficaria livre das sanções relativas ao fundo se comprovar a efetividade do respectivo programa de integridade e ficar constatado, após procedimento interno de apuração, que somente os diretórios estaduais ou
municipais são responsáveis pelas irregularidades descobertas.
Transparência
Na avaliação do relator do projeto, senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), é “oportuno e conveniente” que a Justiça seja chamada a
comprovar o cumprimento de medidas de compliance pelos partidos
e determine a perda temporária dos repasses do fundo partidário para
aqueles que se desviarem dessa exigência.
“Não se trata de restringir a autonomia dos partidos políticos, mas
exclusivamente de dotá-los de meios para que exerçam seu indispensável papel na sociedade — de instrumento para a atuação política do
cidadão — com ética, transparência e responsabilidade em relação aos
respectivos filiados e ao povo brasileiro”, afirma Randolfe no parecer.
Código
O Código de Conduta e Integridade previsto pelo PLS 429/2017 deverá se estruturar em três eixos: princípios, valores e missão do partido;
orientações para a prevenção de irregularidades e de conflitos de interesses; e condutas vedadas aos integrantes ou colaboradores do partido. O projeto estabelece ainda que o partido terá de oferecer, duas
vezes ao ano, treinamentos específicos sobre legislação eleitoral, con300
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troles internos, governança, padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade. Por fim, determina que a violação
do programa de integridade passa a ser causa de cancelamento imediato da filiação partidária.
Randolfe considerou salutar que os partidos instruam periodicamente seus empregados e filiados, inclusive os detentores de mandato
eletivo, quanto à missão, aos valores do partido e às normas legais e
internas a serem cumpridas. Tudo isso sem perder de vista o movimento
de apurar e punir qualquer irregularidade, desvio e fraude, passível de
chegar à expulsão daqueles cuja conduta seja incompatível com o respectivo programa de integridade.
Fonte: Agência Senado
10ª Reunião – 16/04/2019
PROJETO DE LEI N° 1321, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos
Políticos), a fim de assegurar autonomia aos partidos políticos para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos
partidários permanentes ou provisórios; e dá outras providências.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Marcos Rogério
Relatório: Favorável ao Projeto com as Emendas 5, 7 e 8, e contrário às demais emendas apresentadas
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com as Emendas nºs 5-PLEN, 7-CCJ e 8-CCJ, e contrário às demais Emendas.
Votam vencidos os Senadores Fabiano Contarato, Randolfe Rodrigues, Oriovisto Guimarães, Alessandro Vieira e Jorge Kajuru.
Plenário analisará regras para prestação de contas
e anistia de multas para partidos
Anderson Vieira | 16/04/2019, 14h58
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta terça-feira (16) alterações na Lei dos Partidos Políticos para mudar
regras referentes à prestação de contas das legendas e dar a elas mais
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autonomia em sua organização interna e movimentação financeira. O
parecer com voto favorável do relator Marcos Rogério (DEM-RO) ao PL
1.321/2019 foi analisado em uma reunião extraordinária convocada
pela presidente do colegiado, Simone Tebet (MDB-MS). O texto segue
agora para o Plenário.
De autoria do deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), a proposição
proíbe a rejeição de contas e garante anistia de multa às agremiações
que não gastaram a cota de 5% de recursos com programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
O projeto também desobriga órgãos partidários municipais sem
movimentação financeira de enviar várias declarações e demonstrativos à Secretaria da Receita Federal do Brasil e dispensa a inscrição dos
dirigentes partidários no Cadin, banco de dados com nomes de pessoas
físicas e jurídicas com débito na Administração Pública Federal.
Comissões provisórias
Inicialmente, a proposta fixava em oito anos o prazo máximo de
duração dos órgãos provisórios dos partidos, que são representações
temporárias mantidas até que eventualmente haja a constituição regular de um diretório. Considerando a iniciativa um exagero, o senador
Lasier Martins (Pode-RS) apresentou emenda para reduzir o prazo de
oito para dois anos.
— Achamos que oito anos é um prazo excessivamente longo para
um órgão provisório. Não é prudente que a lei preveja tamanha elasticidade para a existência dessas instâncias partidárias, que, em muitos
casos, presta-se apenas para manutenção no poder de verdadeiras oligarquias partidárias — alegou.
A princípio, o argumento não convenceu o relator, que, posteriormente, mudou de ideia depois de muitas críticas de outros parlamentares a favor do posicionamento de Lasier. Para Randolfe Rodrigues (Rede-AP), por exemplo, um prazo tão longo para algo provisório “seria a
perpetuação do caciquismo político dentro das legendas”.
O senador Marcos Rogério tinha pressa e lembrou a existência de
resolução atualmente em vigor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estipulando prazo máximo dos órgãos partidários temporários.
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— Os órgãos partidários provisórios, se não aprovado este projeto,
serão extintos em junho deste ano. É necessário, portanto, dar segurança jurídica a esses entes — explicou.
Tramitação
O PL 1.321/2019 foi enviado pela Câmara dos Deputados no dia 3
de abril e, por acordo de líderes, deveria ser votado com urgência no
Plenário uma semana depois. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após o apelo de alguns senadores que reclamaram da pressa na
tramitação da proposta, decidiu enviá-lo para análise na CCJ.
Nesta terça-feira, os senadores Oriovisto Guimarães (Pode-PR), Lasier Martins (Pode-RS), Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e outros parlamentares, voltaram a reclamar da pressão do relator para votar o texto.

— Não posso concordar com o argumento do relator de que precisa
aprovar rapidamente a matéria. Temos 73 dias para vencer o prazo dado
pelo TSE. Por indolência, o Congresso deixou de fazer há tempos seu
papel e deixou para a Justiça Eleitoral resolver. O senado é Casa revisora
e nos compete revisar o que não está bom — afirmou Lasier antes de
declarar seu voto contra a proposta.
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Os senadores Major Olimpio (PSL-SP), Esperidião Amin (PP-SC),
Eduardo Braga (MDB-AM) e Zequinha Marinho (PSC-PA), defenderam
o projeto. Segundo eles, é dever do Congresso Nacional legislar sobre
o assunto, que não poder ser regido por norma editada pelo Judiciário.
— É o julgador editando norma. É um ato de império. A resolução
invadiu e invade a competência do Congresso. Esse projeto exige decisão pronta e meu partido recomenda que não dá para deixar como está
— afirmou Esperidião Amin, que deixou claro também não ser a favor
do prazo de oito anos para as comissões provisórias.
Já o senador Humberto Costa (PT-PE), reclamou das constantes mudanças de entendimento e em certas cobranças do TSE.
— Nunca exerci a função de tesoureiro, mas acompanho as dificuldades. Em dado momento o Congresso vai ter que dizer o que é aceitável ou não em relação à prestação de contas. Tem ano que uma determinada coisa é aceita; no outro, não. Tal recurso pode ser aplicado de
uma maneira num determinado ano; no outro já não pode. O tesoureiro
de um partido é louco e herói ao mesmo tempo porque a cada ano as
resoluções surgem e criam novos embaraços — avaliou.
Com a aprovação da emenda, o projeto vai retornar à Câmara dos
Deputados, depois de passar pelo Plenário do Senado.
Como ficou o PL 1.321/19 aprovado pela CCJ
Legislação

Altera a Lei 9.096, de 1995, conhecida como Lei dos Partidos
Políticos.

Anistia

Livra de punição os partidos que não gastaram o mínimo de 5%
do que recebem de dinheiro público do Fundo partidário com
ações para incentivar a participação feminina na política. Além
disso, permite o uso do saldo para criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres até o exercício de 2020, como forma de compensação, desde que esse dinheiro tenha ficado guardado numa conta específica.

Contas

Desobriga órgãos partidários municipais sem movimentação
financeira de enviar várias declarações e demonstrativos à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Reabertura
de comitês

Evita que comitês fechados pelo TSE tenham que pagar multa
para serem reabertos sem sofrer punição da Justiça Eleitoral e
da Receita Federal.
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Como ficou o PL 1.321/19 aprovado pela CCJ
Cadin

Dispensa a inscrição dos dirigentes partidários no Cadin, banco
de dados com nomes de pessoas físicas e jurídicas com débito na Administração Pública Federal, mesmo que as contas tenham sido desaprovadas pela Justiça Eleitoral.

Direção
Nacional

Determina que apenas o órgão de direção nacional do partido
está obrigado a abrir conta bancária exclusiva para movimentação do fundo partidário e para a aplicação dos recursos mínimos a serem aplicados na promoção da participação política
feminina.

Doações

Desobriga os partidos a devolverem aos cofres públicos federais
as doações que receberam de servidores públicos com função
ou comissionados filiados aos partidos políticos.

Autonomia
interna

— Garante aos partidos a autonomia de definir a duração dos
mandatos dos membros dos seus órgãos partidários, sejam eles
permanentes ou provisórios. Segundo o relator, a duração do
mandato de seus dirigentes deve ser objeto de livre disposição
dos estatutos partidários.
— Estabelece em oito anos o prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos. Para o relator, é desarrazoada, a exigência estabelecida recentemente pela Resolução
23.571/18 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que a duração
máxima dos órgãos partidários temporários seja somente 180
dias.

Fonte: Agência Senado
11ª Reunião – 24/04/2019
PROJETO DE LEI N° 1256, DE 2019
- Terminativo Revoga o § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, que prevê percentual de preenchimento mínimo de vagas para
candidaturas de cada sexo.
Autoria: Senador Angelo Coronel (PSD/BA)
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Pela rejeição do Projeto e da Emenda nº 1.
Resultado: Rejeitado o Projeto. Fica prejudicada a Emenda nº 1.
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CCJ rejeita fim da cota mínima de 30% para
candidaturas de cada sexo
Da Redação | 24/04/2019, 14h59
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) rejeitou nesta
quarta-feira (24) o projeto de lei que revoga o percentual mínimo de
30% de vagas para candidaturas de cada sexo. Para o relator, senador
Fabiano Contarato (Rede-ES), o PL 1.256/2019 desestimula a participação feminina na política.

— Se depender de mim, as mulheres terão um aliado incondicional.
Não só para a manutenção dos seus direitos, mas para evitar que os direitos que elas conseguiram sejam violados. Os homens estão à frente
das mulheres no processo legislativo há mais de 400 anos. A mulher só
teve direito ao voto em 1932. A humanidade tem uma dívida eterna
com as mulheres, e não podemos conceber esse retrocesso — afirmou.
O autor do projeto, senador Angelo Coronel (PSD-BA), negou que
sua intenção fosse retirar o percentual mínimo de 30%, incluído em
2009 na Lei Eleitoral. Segundo ele, o objetivo era apenas evitar que os
partidos políticos ficassem impedidos de registrar suas chapas caso a
cota não fosse alcançada.
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— Não sou contra nenhuma candidatura feminina. Mas a medida
não tem alcançado efeito prático: a participação de mulheres nas últimas eleições não se mostrou diferente do patamar histórico. O quadro
se mostra ainda menos positivo quando se constata que mulheres têm
sido compelidas a participar do processo eleitoral apenas para assegurar o percentual exigido, numa prática que se convencionou denominar
candidaturas ‘laranjas’ — afirmou.
Integrantes da bancada feminina criticaram o PL 1.256/2019. Para
senadora Rose de Freitas (Pode-ES), o projeto é “desnecessário”.
— Esse exemplo de ‘laranjal’ não serve para a gente. Queremos o
direito de estarmos aqui na proporcionalidade que temos na sociedade.
É preciso pensar no contencioso histórico em que estamos incluídas.
Nossa luta é para ter mais mulheres na política, fazendo jus aos 51%
que representamos na sociedade brasileira. Esse é um projeto desnecessário, para fomentar apenas a angústia e a ansiedade das mulheres
— afirmou.
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A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) classificou a proposta
como um retrocesso.
— Quando recebi esse projeto de lei, não acreditei. Como pode
alguém apresentar um projeto dessa natureza? Fiquei sem entender. Li
e reli para ver se realmente era verdade. É um retrocesso. Só conseguimos ter direito a voto nos anos 1930. Lutamos muito para chegar aqui.
Esse projeto é um acinte, uma agressão contra as mulheres brasileiras.
Isso é terrível. Não pode ser imaginado e admitido — disse.
A senadora Leila Barros (PSB-DF) defendeu a manutenção da cota
de 30% na Lei Eleitoral.
— Nós sabemos que a política é masculina. Quando discutimos
pautas importantes, sabemos que é difícil ser mulher num país em que,
por mais que sejamos 51% da população, tudo é ditado pelos homens.
Desde o voto de 1932, a maior conquista que tivemos na política foi
essa cota de 30%. Nunca fomos tão competitivas em uma eleição como
fomos no último pleito — argumentou.
O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) rebateu o argumento
de a cota estimula candidaturas “laranjas”.
— O primeiro ponto para quem quer cortar o ‘laranjal’ é cortar
quem planta a ‘laranja’. É cortar quem colhe a ‘laranja’. E não cortar a
possibilidade de candidaturas femininas. O caminho é criminalizar quem
usa a política para benefício próprio ou para lucro — disse.
O PL 1.256/2019 derrotado por 16 votos a 2. Além de seu autor,
Angelo Coronel, votou a favor da proposição a senadora Juíza Selma
(PSL-MT).
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Fonte: Agência Senado
35ª Reunião – 10/07/2019
EMENDA DE PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 429, DE 2017
- Não Terminativo Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, que dispõe sobre
partidos políticos, regulamenta os arts. 14, § 3º, inciso V e 17, da Constituição Federal, a fim de aplicar aos partidos políticos as normas sobre
programa de integridade.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Relatório: Contrário à Emenda nº 1-PLEN
Relatoria da Emenda: Senador Randolfe Rodrigues
Resultado: Aprovado o Parecer contrário à Emenda nº 1-PLEN. Vota
vencido o Senador Humberto Costa.
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Criminalização do caixa dois nas eleições é aprovada
na CCJ e vai à Câmara
Da Redação | 10/07/2019, 14h58
Mesmo com a ponderação de vários senadores sobre uma possível
prejudicialidade, já que o assunto foi discutido e inserido na proposta
das medidas contra a corrupção (PLC 27/2017) aprovada no mês passado, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta
quarta-feira (10), a criminalização do caixa dois eleitoral. Por ser terminativo, o Projeto de Lei 1.865/2019 seguirá para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para análise pelo Plenário do Senado.

O projeto aprovado nesta quarta-feira foi apresentado à Casa pela
senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) e outros senadores como parte
do chamado pacote anticrime, reproduzindo o teor das propostas enviadas à Câmara pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.
Apesar da questão sobre possível prejudicialidade, levantada pelo
senador Rogério Carvalho (PT-SE), a autora do projeto, o relator, senador
Marcio Bittar (MDB-AC), e a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS),
avaliaram ser prudente aprovar o texto repetitivo para não haver o risco de o assunto, inserido por emenda do Senado, ser eliminado pelos
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deputados, agora que o PLC 27/2017 (das medidas contra a corrupção)
voltou para análise final da Câmara.
— Estrategicamente, esse projeto, aprovado como está, pode andar mais rápido na Câmara, sem prejuízo das medidas que aprovamos
na CCJ e no Plenário, de combate à corrupção — explicou Bittar.
Crime
Pelo texto aprovado, torna-se crime “arrecadar, receber, manter,
movimentar ou utilizar” dinheiro, bens ou serviços monetizáveis que
não estejam registrados na contabilidade oficial de campanha. A pena
prevista é de dois a cinco anos de prisão. A mesma punição vale para
quem doar, contribuir ou fornecer os recursos para os candidatos e integrantes de partidos. Se o autor do delito for agente público, a pena pode
ser aumentada de um a dois terços.
Ou seja, se o projeto virar lei, o uso de um avião na campanha,
ainda que não haja dinheiro na operação, se não for declarado corretamente na prestação de contas, pode ser considerado caixa dois.

Emenda apresentada pelo relator criou um agravante à pena, em
um a dois terços, caso os recursos, valores, bens ou serviços usados em
caixa dois eleitoral venham de ações criminosas.
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“Serão punidos com mais rigor aqueles que utilizam dinheiro de
corrupção, narcotráfico ou contrabando para financiar campanhas políticas. O caixa dois atenta contra a soberania popular e a inviolabilidade
do voto”, afirma Bittar no parecer.
Por sugestão do senador Paulo Rocha (PT-PA), Bittar aperfeiçoou
a definição do que vem a ser crime de caixa dois: arrecadar, receber,
manter, movimentar ou utilizar recurso, valor, bens ou serviços monetizáveis, não escriturados ou falsamente escriturados na contabilidade
exigida pela legislação eleitoral. A redação anterior falava em apenas
em “recurso, valor, bens ou serviços estimáveis em dinheiro, paralelamente à contabilidade” exigida pela lei eleitoral.
Pré-campanha
Durante a análise, o senador Esperidião Amin (PP-SC) observou que
o projeto criminaliza o uso de recursos de caixa dois apenas na campanha eleitoral, e sugeriu que a legislação também observe o período
da pré-campanha, antes da formalização das candidaturas, no que foi
apoiado por Eduardo Braga (MDB-AM).
Eliziane Gama explicou já ser crime fazer campanha antecipada e
avaliou que o projeto penaliza o uso dos recursos não contabilizados
durante o período específico da campanha eleitoral.
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— A pretexto de tentarmos alcançar todas as situações, podemos
criar uma inconstitucionalidade, e até uma ilegalidade. Esse tipo penal
diz respeito única e exclusivamente ao processo eleitoral da contabilidade paralela de recursos provenientes de caixa dois e que devem ser
coibidos — frisou ainda Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
O senador Marcelo Castro (MDB-PI) considerou a criminalização
muito severa e disse ser praticamente impossível responder pela contabilidade eleitoral de campanha que movimenta pessoas no estado inteiro e ter o controle absoluto de que nenhum serviço utilizado é livre de
caixa dois. Segundo ele, a punição não pode ser de prisão, mas sim de
perda de direitos políticos ou até mesmo do mandato.
Programa de integridade
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) rejeitou a emenda de Plenário apresentada pelo senador Humberto Costa (PT-PE) ao Projeto de
Lei do Senado (PLS) 429/2017, que estabelece normas para o programa
de integridade, transparência e controle das finanças dos partidos políticos brasileiros.
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Segundo Humberto, pelo texto do projeto, os partidos seriam submetidos a uma ingerência na sua forma de estruturação e de organização que quebra a autonomia partidária garantida pela Constituição.
Para Randolfe, a emenda não deve ser acatada porque o PLS, como
está, não ofende a autonomia partidária, atualiza a legislação para a realidade do atual sistema público de financiamento de campanha e para
a Lei da Ficha Limpa e moderniza o sistema partidário brasileiro para
regras de fiscalização que a sociedade exige.
O PLS 429/2017 segue para análise em Plenário, com pedido de
urgência.
Fonte: Agência Senado
55ª Reunião – 17/09/2019
PROJETO DE LEI N° 5029, DE 2019
- Não Terminativo Altera as Leis n°s 9.096, de 19 de setembro de 1995, 9.504, de 30
setembro de 1997, 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral),
13.831, de 17 de maio de 2019, e a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
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sobre regras aplicadas às eleições; revoga dispositivo da Lei nº 13.488,
de 6 de outubro de 2017; e dá outras providências.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Weverton
Relatório: Favorável ao Projeto nos termos da Emenda Substitutiva
que apresenta e contrário às Emendas nºs 1 a 40.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto nos termos da
Emenda nº 41-CCJ (Substitutivo) e contrário às Emendas nºs 1 a 40. Votam vencidos os Senadores Humberto Costa, Ciro Nogueira e Jorginho
Mello.
CCJ rejeita mudanças e projeto que altera regras eleitorais
segue para o Plenário
Da Redação | 17/09/2019, 18h48

Em reunião extraordinária nesta terça-feira (17), a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou todas as mudanças polêmicas do
PL 5.029/2019 e manteve apenas a garantia de que o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, apelidado de Fundo Eleitoral, não será
aumentado e terá, para as eleições de 2020, o mesmo montante das
eleições de 2018, ou seja, R$ 1,7 bilhão.
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O projeto seguiu para votação no Plenário do Senado Federal já
nesta tarde, mas deve retornar à Câmara dos Deputados, em virtude
das mudanças aprovadas pelos senadores.
O texto aprovado foi o substitutivo apresentado pelo relator Weverton (PDT-MA) após acordo com as lideranças partidárias. O substitutivo
aprovado retira praticamente todo o texto aprovado pela Câmara dos
Deputados e mantém apenas um dispositivo que altera a Lei das Eleições (Lei 9.504, de 1997), garantindo o Fundo Eleitoral para o ano que
vem. O valor de R$ 1,7 bilhão, igual ao disponibilizado para as eleições
de 2018, ainda terá de ser incluído na Lei Orçamentária Anual (LOA)
para 2020. Segundo Weverton, o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Marcelo Castro (MDB-PI), já se comprometeu
em garantir que o acordo será cumprido.

O relator afirmou também que o Congresso Nacional pode se debruçar com calma, a partir de agora, na modernização da Lei das Eleições e da Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096, de 1995).
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Pontos rejeitados
O texto original do projeto previa exceções ao limite de gastos de
campanhas; estabelecia novos itens nos quais podem ser usados recursos do Fundo Partidário; definia critérios para análise de inelegibilidade;
e autorizava o retorno da propaganda partidária semestral. Também alterava regras relacionadas à gestão de partidos políticos.
Ampliava, ainda, as possibilidades de uso dos recursos do fundo
partidário por parte das legendas, com a permissão para contratação
de serviços de consultoria contábil e advocatícia, inclusive em qualquer
processo judicial e administrativo de interesse ou litígio que envolva
candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados ao processo eleitoral, ao exercício de mandato eletivo ou que possa acarretar reconhecimento de inelegibilidade.
A proposta permitia o pagamento de passagens aéreas com recursos do fundo partidário para uso por parte de pessoas não filiadas ao
partido, segundo critérios próprios do partido, desde que para congressos, reuniões, convenções e palestras. Alterava, ainda, regras relativas à
prestação de contas partidária.
Fonte: Agência Senado
4ª Reunião – 12/02/2020
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 218, DE 2018
- Terminativo Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas para as eleições, para determinar que a propaganda institucional do Tribunal Superior Eleitoral contemple advertência sobre notícias
falsas.
Autoria: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)
Relatoria: Senador Veneziano Vital do Rêgo
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.
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TSE pode ter de lançar campanhas de conscientização
contra fake news
Da Redação | 12/02/2020, 12h53
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode ser obrigado a criar campanhas para conscientizar a população sobre a divulgação de notícias
falsas (fake news). A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou
nesta quarta-feira (12) o Projeto de Lei do Senado (PLS) 218/2018, que
agrega essa medida à Lei das Eleições (Lei 9.504, de 1997).

A proposta, do ex-senador Antonio Carlos Valadares, recebeu voto
favorável do relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB). O PLS
218/2018 segue para a Câmara, a não ser que haja recurso para votação
no Plenário do Senado.
De acordo com o projeto, o TSE deve criar campanhas de conscientização sobre a disseminação de notícias falsas no período das eleições, além
de informar a população sobre as punições previstas a quem divulgar conteúdo inverídico. A expectativa é de que a iniciativa ajude o eleitor a ter um
olhar mais crítico sobre as informações divulgadas pelas redes sociais.
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Ao analisar o mérito do PLS 218/2018, Veneziano alertou para “o
poder incontrolável e avassalador” das fake news tanto no sentido de
destruir quanto no de alavancar candidaturas. Levantamento realizado
pela Universidade de São Paulo (USP) aponta que 12 milhões de perfis
online compartilham notícias falsas regularmente nas redes sociais.
— As notícias falsas que circulam nas redes sociais e o mundo digital onde os boatos são disseminados com rapidez e vasta abrangência
em termos de alcance populacional constituem preocupante novidade
nas campanhas eleitorais — disse.
Fonte: Agência Senado
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JURÍDICO – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
5ª Reunião – 13/03/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 128, DE 2018
- Terminativo Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal, para determinar que o inquérito policial será eletrônico,
com peças assinadas digitalmente, e armazenado em um sistema informatizado único de âmbito nacional.
Autoria: Senador Elmano Férrer (PMDB/PI)
Relatoria: Senador Humberto Costa
Relatório: Pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 3, com uma
emenda que apresenta, e com a Emenda nº 1-T, nos termos da subemenda que apresenta, e pela rejeição da emenda nº 4.
Resultado: Aprovado o Projeto, a Emenda nº 1-T, nos termos da Subemenda nº1-CCJ, e as Emendas nºs 3-CCJ e 5-CCJ. Rejeitada a Emenda nº 4.
Comissão de Constituição e Justiça aprova criação
do inquérito policial eletrônico
Da Redação | 13/03/2019, 12h56
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A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (13) um projeto de lei que cria o inquérito policial eletrônico, com peças assinadas digitalmente. Por ter decisão terminativa
na CCJ, o texto (PLS 128/2018), do senador Elmano Férrer (Pode-PI),
seguirá para análise na Câmara dos Deputados, se não houver recurso
para análise em Plenário.
A preocupação de Elmano em trazer o inquérito policial para o meio
digital foi tornar mais barato, fácil e rápido armazenar, copiar, encontrar,
pesquisar e transmitir documentos ali relacionados. Ele acredita que
essa mudança vai contribuir para a celeridade, a economia e a eficiência
no trabalho das polícias e no intercâmbio de informações.
O relator, senador Humberto Costa (PT-PE), também concorda que
o inquérito policial eletrônico — dirigido pelo delegado de polícia — deverá agilizar o encaminhamento de providências junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.
“A expectativa é de que a sua devolução às delegacias de polícia seja
extremamente simples e rápida e a um custo bem menor, pois não será
mais necessário destacar agentes de polícia, ocupar viaturas policiais ou
mobilizar servidores do Judiciário e do Ministério Público para a entrega
e o recebimento de inquéritos nos referidos órgãos”, declarou Humberto.
Alterações
Humberto sugeriu algumas mudanças, como a inserção da previsão
de inquérito policial eletrônico no Código de Processo Penal (Decreto-Lei 3.689, de 1941). A segunda, inspirada em emenda do ex-senador
Garibaldi Alves Filho, estabeleceu que a assinatura digital dos documentos vinculados ao inquérito respeitará o padrão de infraestrutura de
chaves públicas brasileira (ICP-Brasil).
As alterações inseridas por Humberto também determinaram que
o inquérito policial eletrônico será armazenado em sistema informatizado compatível com padrões nacionais de intercomunicação e de interoperabilidade fixados pelo Poder Executivo. O senador também estabelece que as polícias judiciárias, a Defensoria Pública, o MP e o Judiciário
terão prazo de um ano — contado a partir da vigência de lei a ser gerada
pelo projeto — para aderir ao sistema.
Fonte: Agência Senado
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 216, DE 2015
- Terminativo Inclui o § 4º no artigo 312 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e altera o artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de
julho de 1990, para tipificar o crime de apropriação ou desvio do Programa Bolsa Família e de recursos destinados ao custeio de alimentação ou
de ações de educação alimentar ou nutricional em escolas públicas ou
entidades filantrópicas ou comunitárias, bem como incluí-lo no rol dos
crimes hediondos.
Autoria: Senador Roberto Rocha (PSB/MA)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Pela aprovação do Projeto com duas emendas que apresenta.
Resultado: Aprovado o Projeto e as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ.
CCJ agrava punição para desvios do Bolsa Família,
merenda escolar e saúde
Da Redação | 13/03/2019, 13h54
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, por
unanimidade, nesta quarta-feira (13), o Projeto de Lei do Senado (PLS)
216/2015, que torna o desvio de recursos da merenda escolar, da saúde
e do Bolsa Família agravante do crime de peculato. O projeto, por ser
terminativo, segue para a Câmara dos Deputados, se não houver requerimento para análise em Plenário.
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Peculato é quando o funcionário público se apropria de dinheiro ou
bens públicos ou particulares, em função do cargo, como a apropriação
irregular do orçamento da merenda escolar ou dos recursos de ações de
educação alimentar em escolas públicas ou entidades filantrópicas ou
comunitárias. A pena prevista é de 4 a 14 anos de prisão, mais multa.
— Roubar essas famílias em situação de extrema pobreza é retirar
todo o sonho de sobrevivência e de uma vida mais digna — defendeu
Roberto Rocha.
O relator na CCJ, senador Antônio Anastasia (PSDB-MG), aprimorou
a redação ao deixá-la genérica, sem mencionar especificamente o bolsa
família, mas sim qualquer programa de transferência de renda. Avaliou
ser necessário incluir nesse rol o desvio de recursos às ações de saúde,
que não estava na proposta original, e retirou do texto inicial a inclusão
desses desvios entre os crimes hediondos.
— O alargamento descuidado e pouco criterioso da lista de crimes
classificados como hediondos jogará essa categoria no ‘lugar comum’,
retirando-lhe o caráter de excepcionalidade que justifica o rigoroso regime de cumprimento de pena a que são submetidos os agentes que
cometem esse tipo de delito —justificou Anastasia.
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O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) chegou a apresentar voto
em separado para defender a manutenção da conduta no rol de crimes
hediondos, mas os parlamentares concordaram com a sugestão do relator.
Fonte: Agência Senado
28ª Reunião - 26/06/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 27, DE 2017
- Não Terminativo Estabelece medidas de combate à impunidade, à corrupção; altera
os Decretos-Leis nºs 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e
3.689, de 3 de outubro de 1941 –Código de Processo Penal; as Leis nºs
4.717, de 29 de junho de 1965, 4.737, de 15 de julho de 1965, 8.072, de
25 de julho de 1990, 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.429, de 2 de
junho de 1992, 8.906, de 4 de julho de 1994, 9.096, de 19 de setembro
de 1995, 9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.613, de 3 de março de
1998, e 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos do Decreto-Lei
nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro
de 1990; e dá outras providências.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Rodrigo Pacheco
Relatório: Favorável ao Projeto e às Emendas nºs 14, 16, 17-PLEN
a 20-PLEN, 22-PLEN, 23-PLEN, 25-PLEN, 29 a 32, 37 a 41, 46 e 47; com
onze emendas que apresenta, e contrário às Emendas nºs 1 a 13, 15, 21PLEN, 24-PLEN, 26 a 28, 33 a 36, 43 e 45.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto, com as Emendas nºs 14-CCJ, 16-CCJ, 17-PLEN a 20-PLEN, 22-PLEN, 23-PLEN, 25-PLEN,
29-CCJ a 32-CCJ, 37-CCJ a 41-CCJ, 46-CCJ a 58-CCJ; e contrário às Emendas nºs 1 a 13, 15, 21-PLEN, 24-PLEN, 26 a 28, 33 a 36, 43 e 45.
CCJ aprova projeto com medidas contra a corrupção
e abuso de autoridade
Rodrigo Baptista | 26/06/2019, 14h12
Após duas horas e meia de discussão, a Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (26) o projeto de lei de iniciativa
popular conhecido como Dez Medidas contra a Corrupção, que prevê
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também a criminalização do abuso de autoridade cometido por magistrados e membros do Ministério Público (PLC 27/2017). O texto segue
para votação no Plenário.
Apresentado ao Congresso pelo Ministério Público Federal em
2016, o texto passou pela Câmara dos Deputados com modificações
— entre elas, a inclusão de medidas contra o abuso de autoridade por
parte de juízes e procuradores, tema que concentrou a maior parte das
falas dos senadores durante a reunião desta quarta. A CCJ rejeitou, em
votação simbólica, um pedido para que os pontos que tratam do abuso
de autoridade fossem retirados do relatório do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
O relator da proposta apresentou durante a reunião seu parecer
com novas mudanças, mas ressaltou que o cerne do projeto está mantido: a criação do crime de caixa dois e o aumento de pena para crime
de corrupção, tornando-o hediondo em alguns casos. Rodrigo Pacheco afirmou que ouviu procuradores e juízes para elaborar um relatório
equilibrado.

— O que nós estamos fazendo prever de maneira clara e definitiva
é a criação de dois tipos penais: a criminalização do caixa dois eleitoral
e a criminalização da compra de votos em processo eleitoral. E, em relaBalanço de atividades 2019 - 2020
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ção ao abuso de autoridade, do projeto que veio da Câmara, fazemos inserir fundamentalmente dois dispositivos absolutamente fundamentais
para garantir o exercício livre por parte de magistrados e membros do
Ministério Público: a previsão expressa de que, para a caracterização do
abuso de autoridade, é preciso que haja comprovado o dolo específico,
o fim especial de agir para se beneficiar, para prejudicar outrem, ou por
capricho pessoal ou por satisfação pessoal; e, segundo, a proibição do
crime de interpretação, do crime de hermenêutica — argumentou.
Abuso de autoridade
Entre as condutas que podem passar a ser criminalizadas para magistrados, estão a de proferir julgamento mesmo se for impedido por lei
específica e a de atuar com motivação político-partidária. A pena prevista é de detenção de seis meses a dois anos e multa.
Já para o membro do Ministério Público, a proposta estabelece que
serão crimes de abuso de autoridade emitir parecer mesmo se alguma
lei o impedir e atuar com motivação político-partidária. A pena prevista
também é de detenção de seis meses a dois anos e multa.
Rodrigo Pacheco manteve os dispositivos que endurecem as punições a juízes e promotores por abuso de suas funções, mas explicitou
que as condutas descritas no projeto só representarão crime de abuso
de autoridade se forem praticadas para “prejudicar” ou “beneficiar” a
outros ou a si mesmo, ou quando eles agirem comprovadamente “por
mero capricho ou satisfação pessoal”.
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Além disso, a modificação do relator destaca que a simples divergência na interpretação da lei ou na análise de fatos e provas não deverá
configurar, por si só, prática criminosa, afastando a possibilidade do chamado “crime de hermenêutica”.
Outra emenda busca retomar um dispositivo do texto original que
foi removido pela Câmara: a ação civil de extinção de domínio, instrumento que seria usado para reaver bens conquistados de forma ilícita
mesmo sem a responsabilização penal dos indivíduos.
Emendas
Nesta quarta-feira, o senador apresentou um complemento de seu
relatório para analisar outras emendas apresentadas após a leitura do
documento, no dia 12. Foram sugeridas cerca de 40 emendas ao projeto, incluindo algumas apresentadas oralmente durante a reunião. Entre
outras mudanças acatadas de última hora, está a previsão de não criminalizar como abuso de autoridade a opinião externada por membros do
MP e de magistrados, salvo quando haja “dolo específico do abuso de
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autoridade”, que deve ser praticado com a finalidade de “prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, para satisfação
pessoal ou por mero capricho”.
Ele também acatou parte das novas emendas para retirar do texto
a menção a outras condutas que poderiam ser classificadas como abuso
de autoridade.
A nova redação suprimiu trechos do texto que veio da Câmara relacionados à “atuação desidiosa” (desempenhar as atividades profissionais com preguiça, agir com negligência, desleixo, desatenção) de magistrados e membros do MP. De acordo com o relator, a criminalização
dessas condutas é incoerente. Ele também suprimiu a criminalização
de condutas incompatíveis com a honra e o decoro, pela mesma razão.
Para Pacheco, essas atitudes devem ter consequências meramente administrativas, sem o emprego de reprimenda penal.

OAB
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Rodrigo Pacheco acolheu também emenda para suprimir trecho
do projeto que daria legitimidade à Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) e a organizações da sociedade civil constituídas há mais de um
ano para o oferecimento de queixa em ação penal nos crimes de abuso de autoridade contra membros do Ministério Público e do Poder
Judiciário.
“A OAB pode requerer, mas não requisitar a instauração de inquérito”, destacou.
Pena
O senador acatou emenda que estabelece a substituição da reclusão por detenção, que não admite que o início do cumprimento seja
no regime fechado, para uma série de crimes previstos no projeto para
combater o abuso de autoridade.
“A restrição de liberdade estipulada nesses dispositivos é de seis
meses a dois anos, não havendo razão para se prever o cumprimento de
pena inicialmente em regime fechado, dada a incidência predominante
da regra do artigo 44 do Código Penal, que impõe a substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos”, apontou.
Avanço
Para Marcos Rogério (DEM-RO), o projeto avança no combate à
corrupção e não afeta juízes e promotores que agem conforme a lei. Ele
destacou que o relator teve cautela ao acatar emendas que evitam o
constrangimento de agentes no cumprimento de seu dever legal.
— Andou bem o relator do presente PLC, senador Rodrigo Pacheco, na manutenção do artigo 15 do projeto, que trata de caixa dois
eleitoral. Além disso, faço questão de registrar a manutenção no PLC
do artigo 16, o qual inclui alguns crimes contra a administração pública
no rol de crimes hediondos, endurecimento de pena de verdade, para
valer, medida importante para o combate à corrupção. O bom juiz e
o bom promotor não devem se preocupar com o crime de abuso de
poder — disse.
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Major Olimpio (PSL-SP) avaliou que a redação final dada pela CCJ
reforça o enfrentamento à corrupção e não pode ser considerada uma
retaliação à Operação Lava Jato.
— Mais de 90% do conteúdo se refere ao pacote anticrime, ao esforço contra a corrupção e aos crimes contra a administração pública.
Nem o Senado nem a CCJ estão em um esforço de votar o abuso de
autoridade para constranger membro do Ministério Público ou da magistratura — reforçou.
Mecias de Jesus (PRB-RR) e Esperidião Amin (PP-SC) consideram
que a criminalização do abuso de autoridade é também uma forma de
combate à corrupção.
— Uma das formas mais sutis de corrupção é o exercício continuado da autoridade e seus cacoetes. É o caso daquele que tem autoridade
não avaliar a consequência do que faz — apontou Esperidião Amin.
Críticas
Na contramão, alguns senadores defenderam a discussão em separado das medidas contra corrupção e do abuso de autoridade. O senador Lasier Martins (Podemos-RS) foi um dos que propôs a retirada dos
artigos 8º e 9º do projeto, itens que tratam de abuso de autoridade.
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Para ele, as matérias são “jabutis” estranhos ao projeto de iniciativa popular. Ele ressaltou que o Senado já aprovou projeto sobre abuso de
autoridade em 2017 — o PLS 85/2017, que foi remetido à Câmara dos
Deputados e ganhou novo número (PL 7.596/2017). Para Lasier, o PLC
27 é uma tentativa de intimidar juízes e promotores da Lava Jato.

— Dois milhões de brasileiros assinaram esse projeto de lei para
combater a corrupção no auge daquela euforia que foi um marco estabelecido pela Lava Jato. Houve desvirtuamento do projeto de lei de
iniciativa popular. O que se quer aqui é intimidar juízes e promotores.
Em vez de punições administrativas, aqui se quer criminalizar as condutas — criticou.
Assim como Lasier, Juíza Selma (PSL-MT) e Oriovisto Guimarães
(Podemos-PR) anunciaram que votariam contra o projeto, se mantido o
trecho sobre abuso de autoridade. Eles avaliaram que o parecer do relator é um avanço em relação à Câmara dos Deputados, mas criticaram
a inclusão do abuso de autoridade no projeto de combate à corrupção.
— Se pudermos separar as duas coisas (abuso de autoridade e corrupção), eu votaria a favor. Isso passaria uma mensagem clara à população — defendeu Oriovisto.
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Na mesma linha, Alessandro Vieira (Cidadania-SE) avaliou que é importante um projeto que puna o abuso de autoridade, mas considerou
inadequado inserir o texto no projeto sobre combate à corrupção.
Mordaça
Questionado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) se o projeto,
mesmo com as alterações, seria uma “mordaça” a magistrados e membros do MP, pois passaria a ser crime a emissão de opinião por parte
de magistrados e procuradores ou promotores de Justiça por meios de
comunicação, Rodrigo Pacheco negou a tentativa de impedir a manifestação de juízes e promotores.

— Acrescentei dois dispositivos fundamentais: a exigência de que
este fato seja complementando pelo dolo específico de quem o pratica
para atingir outra pessoa ou beneficiar a si próprio. Este texto é exatamente como o que existe como punição disciplinar de juiz — respondeu.
Venda de voto e caixa dois
Entre outros pontos, o projeto altera o Código Eleitoral (Lei 4.737,
de 1965) para explicitar que o eleitor comete crime ao negociar ou ten332
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tar negociar seu voto em troca de dinheiro ou outra vantagem. A pena
prevista é de reclusão de um a quatro anos e multa. O crime de caixa
dois eleitoral também está previsto, com pena de dois a cinco anos e
multa. Qualquer arrecadação, recebimento ou gasto de candidato ou
administrador financeiro que for feita “paralelamente à contabilidade
exigida pela lei eleitoral” poderá ser enquadrado.
Histórico
O projeto de lei das Dez Medidas contra a Corrupção foi formulado pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e,
depois de uma campanha de coleta de assinaturas, foi apresentado em
como uma proposta de iniciativa popular (PL 4.850/2016).
Fonte: Agência Senado
35ª Reunião – 10/07/2019
PROJETO DE LEI N° 1865, DE 2019
- Terminativo Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para
criminalizar o uso de caixa dois em eleições.
Autoria: Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA) e outros.
Relatoria: Senador Marcio Bittar
Relatório: Pela aprovação do Projeto com duas emendas que apresenta, pela aprovação da Emenda nº 2, nos termos da subemenda que
apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1-T.
Resultado: Aprovado o Projeto, a Emenda nº 2, nos termos da Subemenda nº 1-CCJ, e as Emendas nºs 3-CCJ e 4-CCJ. Rejeitada a Emenda
nº 1

Criminalização do caixa dois nas eleições é aprovada
na CCJ e vai à Câmara
Da Redação | 10/07/2019, 14h58
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Mesmo com a ponderação de vários senadores sobre uma possível
prejudicialidade, já que o assunto foi discutido e inserido na proposta
das medidas contra a corrupção (PLC 27/2017) aprovada no mês passado, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta
quarta-feira (10), a criminalização do caixa dois eleitoral. Por ser terminativo, o Projeto de Lei 1.865/2019 seguirá para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para análise pelo Plenário do Senado.
O projeto aprovado nesta quarta-feira foi apresentado à Casa pela
senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) e outros senadores como parte
do chamado pacote anticrime, reproduzindo o teor das propostas enviadas à Câmara pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.
Apesar da questão sobre possível prejudicialidade, levantada pelo
senador Rogério Carvalho (PT-SE), a autora do projeto, o relator, senador
Marcio Bittar (MDB-AC), e a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS),
avaliaram ser prudente aprovar o texto repetitivo para não haver o risco de o assunto, inserido por emenda do Senado, ser eliminado pelos
deputados, agora que o PLC 27/2017 (das medidas contra a corrupção)
voltou para análise final da Câmara.
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— Estrategicamente, esse projeto, aprovado como está, pode andar mais rápido na Câmara, sem prejuízo das medidas que aprovamos
na CCJ e no Plenário, de combate à corrupção — explicou Bittar.
Crime
Pelo texto aprovado, torna-se crime “arrecadar, receber, manter,
movimentar ou utilizar” dinheiro, bens ou serviços monetizáveis que
não estejam registrados na contabilidade oficial de campanha. A pena
prevista é de dois a cinco anos de prisão. A mesma punição vale para
quem doar, contribuir ou fornecer os recursos para os candidatos e integrantes de partidos. Se o autor do delito for agente público, a pena pode
ser aumentada de um a dois terços.
Ou seja, se o projeto virar lei, o uso de um avião na campanha,
ainda que não haja dinheiro na operação, se não for declarado corretamente na prestação de contas, pode ser considerado caixa dois.
Emenda apresentada pelo relator criou um agravante à pena, em
um a dois terços, caso os recursos, valores, bens ou serviços usados em
caixa dois eleitoral venham de ações criminosas.
“Serão punidos com mais rigor aqueles que utilizam dinheiro de
corrupção, narcotráfico ou contrabando para financiar campanhas políBalanço de atividades 2019 - 2020
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ticas. O caixa dois atenta contra a soberania popular e a inviolabilidade
do voto”, afirma Bittar no parecer.
Por sugestão do senador Paulo Rocha (PT-PA), Bittar aperfeiçoou
a definição do que vem a ser crime de caixa dois: arrecadar, receber,
manter, movimentar ou utilizar recurso, valor, bens ou serviços monetizáveis, não escriturados ou falsamente escriturados na contabilidade
exigida pela legislação eleitoral. A redação anterior falava em apenas
em “recurso, valor, bens ou serviços estimáveis em dinheiro, paralelamente à contabilidade” exigida pela lei eleitoral.
Pré-campanha
Durante a análise, o senador Esperidião Amin (PP-SC) observou que
o projeto criminaliza o uso de recursos de caixa dois apenas na campanha eleitoral, e sugeriu que a legislação também observe o período
da pré-campanha, antes da formalização das candidaturas, no que foi
apoiado por Eduardo Braga (MDB-AM).

Eliziane Gama explicou já ser crime fazer campanha antecipada e
avaliou que o projeto penaliza o uso dos recursos não contabilizados
durante o período específico da campanha eleitoral.
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— A pretexto de tentarmos alcançar todas as situações, podemos
criar uma inconstitucionalidade, e até uma ilegalidade. Esse tipo penal
diz respeito única e exclusivamente ao processo eleitoral da contabilidade paralela de recursos provenientes de caixa dois e que devem ser
coibidos — frisou ainda Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

O senador Marcelo Castro (MDB-PI) considerou a criminalização
muito severa e disse ser praticamente impossível responder pela contabilidade eleitoral de campanha que movimenta pessoas no estado inteiro e ter o controle absoluto de que nenhum serviço utilizado é livre de
caixa dois. Segundo ele, a punição não pode ser de prisão, mas sim de
perda de direitos políticos ou até mesmo do mandato.
Programa de integridade
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) rejeitou a emenda de Plenário
apresentada pelo senador Humberto Costa (PT-PE) ao Projeto de Lei do
Senado (PLS) 429/2017, que estabelece normas para o programa de integridade, transparência e controle das finanças dos partidos políticos
brasileiros.
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Segundo Humberto, pelo texto do projeto, os partidos seriam submetidos a uma ingerência na sua forma de estruturação e de organização que quebra a autonomia partidária garantida pela Constituição.
Para Randolfe, a emenda não deve ser acatada porque o PLS, como
está, não ofende a autonomia partidária, atualiza a legislação para a realidade do atual sistema público de financiamento de campanha e para
a Lei da Ficha Limpa e moderniza o sistema partidário brasileiro para
regras de fiscalização que a sociedade exige.
O PLS 429/2017 segue para análise em Plenário, com pedido de urgência.
Fonte: Agência Senado
40ª Reunião – 14/08/2019
PROJETO DE LEI N° 1369, DE 2019
- Terminativo Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código
Penal, tipificando o crime de perseguição e dá outras providencias.
Autoria: Senadora Leila Barros (PSB/DF)
Relatoria: Senador Rodrigo Cunha
Relatório: Pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 1, com a
emenda que apresenta.
Resultado: Aprovado o Projeto e as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ.

Aprovados projetos que tipificam o ‘stalking’ como crime
ou contravenção penal
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Da Redação | 14/08/2019, 13h50

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (14), em decisão final, dois projetos que tipificam como
contravenção penal ou crime a prática de perseguição obsessiva, o
stalking. Uma das propostas é da senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) e a outra, da senadora Leila Barros (PSB-DF). O termo em inglês se
refere a um tipo de violência em que a vítima tem a privacidade invadida
pessoalmente, por ligações telefônicas, mensagens eletrônicas ou pela
internet.
O PL 1.414/2019, de Rose de Freitas, altera o artigo 65 da Lei das
Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688, de 1941), que já prevê prisão
simples de 15 dias a 2 meses para quem “molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável”. Pela lei,
que tem quase 80 anos, a pena pode ser convertida em multa “de 200
mil réis a 2 contos de réis”.
O projeto da senadora Rose amplia a abrangência da contravenção,
no contexto da realidade atual, em que os meios eletrônicos como a internet desempenham um papel central como ferramentas para os perseguidores obsessivos. A proposta eleva a pena para prisão simples de
dois a três anos, sem possibilidade de conversão em multa. Fica sujeito
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à punição quem “molestar alguém, por motivo reprovável, de maneira
insidiosa ou obsessiva, direta ou indiretamente, continuada ou episodicamente, com o uso de quaisquer meios, de modo a prejudicar-lhe a
liberdade e a autodeterminação”.
“Potencializada pela tecnologia, a violência arcaica adquire novas
formas de machucar a todos, e às mulheres, em especial. Escrevemos
na proposição a expressão ‘com o uso de quaisquer meios’, de modo
a não haver dúvida sobre o fato de que é da internet que se fala. Não
se trata de punir, por exemplo, um amor platônico, mas sim de punir
as consequências da externalização insidiosa ou obsessiva das paixões
contemporâneas”, afirma a senadora na justificativa da proposta.
Rose ressalta que a perseguição obsessiva muitas vezes acarreta a
morte da pessoa perseguida.
— Já não é sofisma falar em perseguição culminando em morte.
Essa perseguição tem que ser classificada como crime — defende.

O PL 1.414/2019 também prevê a adoção de providências previstas
na Lei Maria da Penha (Lei 11.340, de 2006) se a vítima da perseguição
for mulher. O juiz pode aplicar medidas protetivas contra o agressor,
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como a suspensão da posse ou restrição do porte de armas e o afastamento da pessoa agredida.
Ao recomendar a aprovação da proposta, com apenas uma emenda
de redação, o relator, senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), concordou que a conduta de molestar alguém, perturbando-lhe a liberdade e
a autodeterminação, “causa na vítima um indiscutível dano psicológico”.
“Oportuno, portanto, o projeto ora analisado, que certamente terá
o efeito de prevenir a prática da conduta ilícita”, reforçou Alessandro no
parecer.

Código Penal
Também aprovado em decisão final, o PL 1.369/2019, da senadora Leila Barros (PSB-DF), altera o Código Penal e explicita como crime
“perseguir ou assediar outra pessoa de forma insistente, seja por meio
físico ou eletrônico, provocando medo na vítima e perturbando sua liberdade”.
O texto prevê pena de seis meses a dois anos de detenção ou multa, que pode aumentar para até três anos de detenção, se a perseguição
for feita por mais de uma pessoa, se houver uso de armas e se o autor
for íntimo da vítima. O PL 1.369/2019 também cria a obrigatoriedade de
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a autoridade policial informar, com urgência, ao juiz, quando for instaurado inquérito sobre perseguição, para que ele possa definir a necessidade de determinar medidas protetivas.
O relator da proposta, senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL), elogiou a
iniciativa, afirmando que ela supre uma lacuna na legislação penal.
“O comportamento de perseguir outra pessoa de maneira insistente e obsessiva caracteriza conduta reprovável e grave, pois ofende
diretamente a tranquilidade e a privacidade dos indivíduos e, de certa
forma, a própria liberdade de livre locomoção da vítima”, considerou
Rodrigo no parecer.
Ambas as propostas seguirão para análise da Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação pelo Plenário do Senado.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI N° 1414, DE 2019
- Terminativo Altera o Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), para tipificar a contravenção de molestar, perseguir
ou assediar alguém de maneira continuada ou episódica, com o uso de
quaisquer meios.
Autoria: Senadora Rose de Freitas (PODE/ES)
Relatoria: Senador Alessandro Vieira
Relatório: Pela aprovação do Projeto com a emenda que apresenta
Resultado: Aprovado o Projeto e a Emenda nº 1-CCJ.
PROJETO DE LEI N° 847, DE 2019
- Terminativo Acrescenta o art. 132-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), para tipificar como crime a conduta cibernética
prejudicial à saúde, à incolumidade física ou psíquica ou à vida de outrem.
Autoria: Senador Confúcio Moura (MDB/RO)
Relatoria: Senador Rodrigo Cunha
Relatório: Pela aprovação do Projeto
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Resultado: Aprovado o Projeto.
CCJ aprova
aumento de pena para quem estimula fenômenos como
o ‘jogo da baleia azul’
Da Redação | 14/08/2019, 13h16
Projeto de lei que tipifica como crime induzir, pela internet, que
pessoa pratique atos contra a própria saúde foi aprovado nesta quarta-feira (14) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). O
texto seguiu para análise na Câmara dos Deputados.
De autoria do senador Confúcio Moura (MDB-RO), o PL 847/2019
recebeu voto favorável do relator, senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL).
O texto altera o Código Penal para determinar que incorrerá nesse crime quem induzir, instigar, constranger ou ameaçar alguém, por meio da
internet, para que este pratique ato prejudicial a sua saúde, a sua integridade física ou psíquica ou a sua vida. A pena prevista é de reclusão
de um a quatro anos, mais multa, podendo ser aumentada de um terço
até a metade, se a vítima for menor de 18 anos, maior de 60 anos, ou
apresentar deficiência mental.
Segundo Confúcio, a medida se justifica pelo aumento da disseminação de fenômenos como, por exemplo, o ‘jogo da baleia azul’. Praticado por meio virtual, o jogo estabelecia ‘desafios’ que incluíam lesões ao
próprio corpo e ameaças, caso a pessoa tentasse sair do grupo. Ele foi
associado a mais de 100 casos de suicídio no mundo.
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“O universo online em que as pessoas estão inseridas pode estar
contribuindo para esse cenário. Nesse ambiente, as pessoas, principalmente as crianças e adolescentes, se sentem pressionadas pelas redes
sociais a seguir certo estilo de vida, como uma necessidade de reafirmação e de inserção. Em muitos casos, para serem aceitos pelos grupos, os
jovens precisam lesionar o próprio corpo e divulgar o resultado por meio
de fotos ou vídeos nas redes sociais”, apontou o autor do PL 847/2019.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 207, DE 2017
- Terminativo Altera a Lei de Execução Penal para estabelecer que constitui falta
grave por parte do condenado a inobservância do perímetro de inclusão
estabelecido quando da imposição da medida de monitoração eletrônica.
Autoria: Senador Lasier Martins (PSD/RS)
Relatoria: Senadora Leila Barros
Relatório: Pela aprovação do Projeto nos termos do Substitutivo
que apresenta
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Resultado: Aprovado o Substitutivo, que será submetido a Turno
Suplementar, nos termos regimentais.
Falha no uso da tornozeleira eletrônica pode ser falta grave,
decide CCJ
Da Redação | 14/08/2019, 17h25
Proposta que classifica o descumprimento das regras de uso da tornozeleira eletrônica como falta grave foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (14). Aprovado em
forma de um substitutivo (texto alternativo), o Projeto de Lei do Senado
(PLS) 207/2017 ainda precisa passar por mais um turno de votação na
comissão.

O uso da tornozeleira eletrônica é determinado pelo juiz nos casos
de prisão domiciliar ou saída temporária da prisão, o chamado “saidão”.
Mas pela lei atual, o condenado que descumpre os limites autorizados
de movimentação não comete falta grave e não sofre punição rigorosa
por isso. Quem está no saidão e ultrapassa o perímetro autorizado, por
exemplo, apenas perde o direito à próxima saída monitorada.
Na visão do autor do projeto, senador Lasier Martins (Podemos-RS), o texto em vigor encoraja o condenado vigiado eletronicamente a
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cometer atos ilícitos, como a coação de testemunhas, a destruição de
provas e até mesmo o cometimento de crimes. A proposta do senador
pretende evitar a reincidência, sujeitando o condenado que infringir as
regras definidas para o uso da tornozeleira eletrônica a perder o direito
à progressão do regime. Ou seja, o infrator deixa de ser beneficiado com
saídas temporárias ou com a prisão domiciliar se descumprir os deveres
impostos aos beneficiados com o monitoramento eletrônico.
A relatora da proposta, senadora Leila Barros (PSB-DF), redigiu texto alternativo para aperfeiçoar o projeto, incluindo na Lei de Execução
Penal (LEP - Lei 7.210, de 1984) como faltas graves outras condutas que
atentam contra a manutenção da tornozeleira eletrônica e o eficiente
monitoramento dos condenados, podendo levá-los à perda da progressão da pena.
Pelo substitutivo, não somente violar o perímetro autorizado na saída temporária na prisão domiciliar, como também danificar a tornozeleira e deixá-la sem bateria passam a ser uma falta grave.
“Com um tratamento mais rigoroso, a expectativa é de que os beneficiados com a utilização da tornozeleira eletrônica respeitem as condições que lhes forem impostas e saibam que certamente serão responsabilizados se assim não o fizerem”, defendeu Leila.
Outro ajuste feito pela senadora foi a eliminação do dispositivo da
LEP (inciso II do artigo 146-D) que fala em “revogação do uso da tornozeleira” quando, na verdade, a falta grave leva à revogação da prisão domiciliar, e não ao uso do equipamento eletrônico que permite o correto
monitoramento do condenado.
Franquias
Na reunião, a CCJ também rejeitou emenda de Plenário ao projeto
que pretende modernizar o marco legal das franquias no Brasil.
O relator, senador Weverton (PDT-MA), rejeitou a sugestão do senador licenciado Eduardo Gomes (MDB-TO) que impõe a existência de
um conselho ou associação de franqueados, de caráter obrigatório, para
franquias acima de 50 unidades. A emenda ainda precisa ser analisada
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
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O PLC 219/2015 revoga a atual lei sobre contratos de franquia empresarial (Lei 8.955, de 1994), substituindo-a por novas regras. Entre outros pontos, a proposta obriga o franqueador a fornecer ao interessado
uma Circular de Oferta de Franquia (COF) com uma antecedência mínima de dez dias à assinatura do contrato ou do pagamento de taxas pelo
franqueado. A proposição estabelece ampla liberdade contratual, desde
que as opções estejam previstas na COF.
Fonte: Agência Senado
61ª Reunião – 09/10/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 144, DE 2017
- Terminativo Altera a Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010, para prever a utilização da mediação nos litígios envolvendo alienação parental.
Autoria: Senador Dário Berger (PMDB/SC)
Relatoria: Senadora Juíza Selma
Relatório: Pela aprovação do Projeto e da emenda nº 1-CDH
Resultado: Aprovado o Projeto e a Emenda nº 1-CDH-CCJ.
CCJ aprova
mediação como instrumento para evitar alienação parental
Da Redação | 09/10/2019, 15h19
O recurso da mediação poderá ser utilizado na solução de conflitos
ligados à alienação parental. Projeto nesse sentido foi aprovado nesta
quarta-feira (9) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta
(PLS 144/2017), do senador Dário Berger (MDB-SC), segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para Plenário.
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A alienação parental é caracterizada pela tentativa de rompimento dos laços afetivos do filho em relação ao pai ou à mãe, por um dos
cônjuges, em meio a um processo de separação. O projeto insere na Lei
12.318, de 2010, dispositivo admitindo o uso da mediação em disputas
entre os responsáveis pela guarda de menores.
— É uma alternativa de mediação preliminar para que o processo
não precise ir para Justiça propriamente — frisou Dário Berger.
Veto
A utilização da mediação nesses casos constava na Lei da Alienação
Parental, mas o trecho foi vetado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. O PLS 144/2017 tem objetivo de dar novamente aos cônjuges em
conflito pela guarda dos filhos a chance de recorrerem à mediação antes
ou durante o processo judicial.
“O veto à mediação como mecanismo alternativo de solução dos litígios para os casos de alienação parental foi criticado pela comunidade
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jurídica, por excluir da lei um método comprovadamente eficaz para a
solução dos conflitos familiares, capaz de conduzir as partes através do
diálogo à autocomposição de seus interesses”, ponderou o senador na
justificação do projeto.
A relatora da proposta, senadora Juíza Selma (Podemos-MT) vê
como positivo o uso desse recurso nos litígios envolvendo alienação parental.
“Infelizmente, o veto acabou privando as famílias do importante
instrumento da mediação justamente nos casos mais conflituosos, em
que o caminho do diálogo deveria estar sempre aberto para a recomposição da tessitura familiar sob novo arranjo, que propicie a oportunidade
de um convívio pacífico e funcional, que fortaleça os laços afetivos entre
os filhos, os pais, as mães ou outros familiares. É esse equívoco que o
presente projeto é capaz de corrigir”, resumiu Juíza Selma no parecer,
que teve o senador Antônio Anastasia (PSDB-MG) como relator ad hoc.

Acordo
Além de prever o uso desse instituto, o projeto estabelece que a
mediação será precedida de acordo que indique sua duração e o regime provisório de exercício de responsabilidades enquanto se constrói
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o entendimento entre as partes. Deixa claro também que os termos do
acordo de mediação não vinculam decisões judiciais posteriores. Apesar de admitir a livre escolha do mediador pelas partes, atribui ao juízo
competente, Ministério Público e Conselho Tutelar a responsabilidade
de formar cadastro de mediadores habilitados no exame da alienação
parental.
Na passagem pela Comissão de Direitos Humanos (CDH), o texto
original foi modificado para obrigar o exame dos termos do acordo de
mediação e seus desdobramentos pelo Ministério Público e a sua homologação pela Justiça. A medida foi mantida na CCJ. Originalmente,
a proposta direcionava a análise apenas do acordo de mediação ou de
seus resultados a essas instâncias. Na visão dos relatores em ambas as
comissões, as duas etapas precisam ser avalizadas pelo Estado, pelo fato
de estarem em jogo direitos indisponíveis de crianças e adolescentes.
O senador Marcos Rogério (DEM-RO) frisou que o texto deixa claro
que o procedimento ocorrerá somente por vontade e concordância das
partes.
— Mesmo que haja sugestão da autoridade judiciaria, do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, só ocorrerá se e somente se for
a vontade das partes, porque não há sentido fazer mediação em um
ambiente controverso — destacou.
Fonte: Agência Senado
TURNO SUPLEMENTAR DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 207, DE 2017
- Terminativo Altera a Lei de Execução Penal para estabelecer que constitui falta
grave por parte do condenado a inobservância do perímetro de inclusão
estabelecido quando da imposição da medida de monitoração eletrônica.
Autoria: Senador Lasier Martins (PSD/RS)
Relatoria: Senadora Leila Barros
Relatório: Pela aprovação do Substitutivo e rejeição da Emenda
nº 2-S.
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Resultado: Substitutivo aprovado com rejeição da emenda apresentada em turno suplementar.
Descumprir regras de uso da tornozeleira eletrônica
é falta grave, confirma CCJ
Da Redação | 09/10/2019, 14h42

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) confirmou em turno suplementar, nesta quarta-feira (9), a aprovação do Projeto de Lei do Senado (PLS) 207/2017, que classifica o descumprimento das regras de uso
da tornozeleira eletrônica como falta grave. A consequência é a perda
do direito à progressão do regime (de fechado a semiaberto e aberto) e
dos benefícios de saída temporária ou prisão domiciliar monitorada. Se
não houver recurso para análise em Plenário, a proposta segue para a
Câmara dos Deputados.
Hoje, pela Lei de Execução Penal (LEP - Lei 7.210, de 1984), o preso
com monitoramento eletrônico que ultrapassar o perímetro autorizado
comete apenas “descumprimento de condição obrigatória” de uso, sem
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punição considerada grave, perdendo apenas o direito à próxima saída
monitorada. Segundo o autor da proposta, senador Lasier Martins (Podemos-RS), a lei atual encoraja o condenado vigiado eletronicamente a
cometer atos ilícitos, como a coação de testemunhas, a destruição de
provas e até mesmo outros crimes. Além disso, o senador entende que
a violação ao perímetro permitido deve ser punida mais severamente.

A relatora na CCJ, senadora Leila Barros (PSB-DF), apresentou texto alternativo para tornar a proposta ainda mais rigorosa. Desta forma,
além de se tornar falta grave a violação ao perímetro autorizado na saída temporária ou na prisão domiciliar, também serão graves os atos de
danificar a tornozeleira e deixá-la sem bateria, condutas que atentam
contra a manutenção do equipamento e o eficiente monitoramento dos
condenados.
A única emenda que a proposta recebeu para análise no turno suplementar foi rejeitada por Leila. Apresentada pelo senador Humberto
Costa (PT-PE), a sugestão era eliminar os dispositivos que consideram
falta grave deixar a tornozeleira sem bateria ou estragá-la. Na opinião
de Humberto, a redação retira do juiz da execução penal o poder de
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eleger a reprimenda mais adequada a cada caso de infração relacionada
à monitoração eletrônica.
Fonte: Agência Senado
68ª Reunião – 30/10/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 456, DE 2016
- Não Terminativo Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para prever que se
sujeitam às obrigações de identificação do cliente e de comunicação de
operações suspeitas as pessoas físicas e jurídicas que tenham como atividade a promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou
negociação de direitos de atletas ou artistas, assim como de direitos e
serviços relativos a feiras, exposições, competições esportivas ou eventos similares.
Autoria: CPI do Futebol - 2015
Relatoria: Senadora Leila Barros
Relatório: Favorável ao Projeto com a Emenda de redação que
apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ, de redação.
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Projeto que combate lavagem de dinheiro em competições
esportivas passa na CCJ
Da Redação | 30/10/2019, 14h48

Uma proposta que torna mais rigorosa a legislação de combate à lavagem de dinheiro por meio do esporte foi aprovada nesta quarta-feira
(30) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O Projeto de Lei do Senado (PLS) 456/2016 obriga os organizadores de competições esportivas
a identificar e manter atualizados os registros de clientes, assim como
comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf),
atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF), as transações realizadas
durante a execução dos contratos. A matéria segue para o Plenário.
O projeto é iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
do Futebol. A Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613, de 1998) já exige a
identificação de clientes e a comunicação de movimentações financeiras ao Coaf/UIF. Mas a regra em vigor vale apenas para quem faz promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de
direitos de transferência de atletas e artistas, assim como organização
de feiras e exposições. O PLS 456/2016 estende a exigência especificamente para a negociação de direitos e serviços relativos a competições
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esportivas, não se restringindo apenas aos direitos de transferência,
como estabelecido no texto vigente.

Controle
Pela nova regra, os organizadores dos torneios devem manter, por
pelo menos cinco anos, os registros de todas as transações em moeda
nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito,
metais e outros ativos que possam ser convertidos em dinheiro. Eles
também precisam se cadastrar e manter atualizado o próprio registro
no Coaf/UIF. Os responsáveis pela negociação devem comunicar ao órgão em 24 horas as transações financeiras relativas a direitos e serviços
de competições esportivas.
A relatora, senadora Leila Barros (PSB-DF), concorda com a iniciativa. “Para combater eficazmente o branqueamento de capitais, é imprescindível a adoção de um rígido sistema de controle, por meio da
imposição legal de informar a ocorrência de atividades e negócios costumeiramente utilizados nessa modalidade delitiva”, defende.
Leila apresentou emenda para aprimorar a redação do texto, deixando expresso que se sujeitam às obrigações de identificação do cliente e de comunicação de operações suspeitas as pessoas físicas ou juríBalanço de atividades 2019 - 2020
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dicas que atuem nas atividades esportivas ou artistas. A redação inicial
era genérica.
A CPI do Futebol foi concluída em novembro de 2016. Na ocasião, o
relator da comissão, o então senador Romero Jucá (MDB-RR), defendeu
a mudança na Lei de Lavagem de Dinheiro, “para que, entre as entidades
obrigadas a adotar a política do ‘conheça o seu cliente’, estejam todas
aquelas que operam nas redes de intermediação e serviços envolvidos
nos negócios do mercado do futebol”, conforme afirma no relatório.
Fonte: Agência Senado
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 75, DE 2019
- Não Terminativo Altera o inciso XLII do art. 5º da Constituição Federal, para tornar
imprescritível o crime de feminicídio.
Autoria: Senadora Rose de Freitas (PODE/ES), Senador Alvaro Dias
(PODE/PR), Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB), Senadora Eliziane Gama
(CIDADANIA/MA), Senador Elmano Férrer (PODE/PI), Senador Esperidião Amin (PP/SC), Senador Flávio Arns (REDE/PR), Senador Izalci Lucas (PSDB/DF), Senadora Leila Barros (PSB/DF), Senador Lucas Barreto (PSD/AP), Senadora Mailza Gomes (PP/AC), Senadora Mara Gabrilli
(PSDB/SP), Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Senador Otto
Alencar (PSD/BA), Senador Paulo Paim (PT/RS), Senador Paulo Rocha
(PT/PA), Senador Plínio Valério (PSDB/AM), Senador Reguffe (S/Partido/
DF), Senador Roberto Rocha (PSDB/MA), Senador Rodrigo Cunha (PSDB/
AL), Senador Rogério Carvalho (PT/SE), Senador Romário (PODE/RJ), Senadora Soraya Thronicke (PSL/MS), Senador Styvenson Valentim (PODE/
RN), Senador Telmário Mota (PROS/RR), Senador Veneziano Vital do
Rêgo (PSB/PB), Senadora Zenaide Maia (PROS/RN), Senadora Renilde
Bulhões (PROS/AL)
Relatoria: Senador Alessandro Vieira
Relatório: Favorável à Proposta com a Emenda que apresenta.
Observações:
Durante a discussão, o Senador Alessandro Vieira reformula o Relatório para acatar sugestão da Senadora Simone Tebet, como emenda
de relator.
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Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta com a Emenda
nº 1-CCJ.
Proposta que torna crime de feminicídio imprescritível
segue para o Plenário
Rodrigo Baptista | 30/10/2019, 13h03
O crime de feminicídio poderá se tornar imprescritível, assim como
já é o crime de racismo. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (30) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
75/2019, que pretende modificar o artigo 5º da Carta Magna para determinar que o feminicídio poderá ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data em que foi cometido. O texto segue para
votação em dois turnos no Plenário.
Feminicídio é o homicídio cometido contra mulheres motivado por
violência doméstica ou discriminação de gênero. Atualmente o tempo
de prescrição varia de acordo com o tempo da pena, que é diferente em
cada caso.
A proposta, de autoria da senadora Rose de Freitas (Podemos-ES),
recebeu parecer favorável do relator, Alessandro Vieira (Cidadania-SE).
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Ao justificar a iniciativa, Rose de Freitas citou estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) que situou o Brasil em quinto lugar na taxa
de feminicídios entre 84 nações pesquisadas. Ela também mencionou
o Mapa da Violência de 2015, segundo o qual 106.093 mulheres foram
assassinadas no país entre 1980 e 2013.
A senadora ressaltou que o Congresso Nacional tem feito sua parte,
inclusive com a aprovação da Lei Maria da Penha, em 2006, e da Lei do
Feminicídio, em 2015, mas ela considera possível avançar mais.
“Propomos que a prática dos feminicídios seja considerada imprescritível, juntando-se ao seleto rol constitucional das mais graves formas
de violência reconhecidas pelo Estado brasileiro”, defende.
Estupro
Por sugestão da presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), o relator também incluiu o estupro na lista de crimes imprescritíveis. Proposta com esse objetivo (PEC 64/2016) já foi aprovada pelo Senado e
aguarda decisão da Câmara dos Deputados.
— Se for aprovada a PEC do estupro lá [na Câmara], vamos ter duas
alterações da Constituição em cima do mesmo inciso. Um dos projetos
sairia prejudicado. O do ex-senador Jorge Viana é anterior, mas o dela
[Rose de Freitas] vai ser mais amplo — disse Simone, ao sugerir a emenda.
O relator da matéria concordou que o feminicídio deve ser incluído
no rol dos crimes muito graves que possuem status de imprescritíveis.
Ele destacou levantamento feito pelo Núcleo de Estudos da Violência,
da USP, e da Pesquisa Violência Doméstica contra a Mulher, realizada
pelo DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a
Violência, que confirmou que os registros de feminicídio cresceram em
um ano no país.
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— Precisamos comunicar aos agressores que a violência contra as
mulheres não é admissível e será severamente punida pela ação estatal.
Tornar o feminicídio imprescritível é um dos caminhos possíveis para a
dissuasão que pretendemos — defendeu.
Violência contra mulher
O crime entrou para o Código Penal como um qualificador do crime
de homicídio, no rol dos crimes hediondos. Isso ocorreu a partir da Lei
13.104, de 2015, derivada de projeto da Comissão Mista da Violência
contra a Mulher.
Já existe agravante se o crime for cometido contra menores de 14
anos, contra maiores de 60 anos ou com deficiência. A pena também
é agravada quando o crime ocorrer durante a fase de gestação (ou nos
três meses posteriores ao parto) e na presença de descendente ou ascendente da vítima.
Outros crimes
Durante a discussão da matéria, o senador Marcos Rogério (DEM-RO) enfatizou a necessidade de tornar outros crimes imprescritíveis,
como o homicídio qualificado e o homicídio motivado por homofobia.
Ele chegou a sugerir o adiamento da votação, mas declinou, ao ser conBalanço de atividades 2019 - 2020
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vencido por outros senadores, como Fabiano Contarato (Rede-ES), sobre a urgência em avançar na proteção das mulheres.

— Mulheres estão sendo vítimas de feminicídio diuturnamente
nesse Brasil misógino. Se ampliarmos demais, não vamos ter esse apoio.
O ideal nós não temos, vamos aprovar o razoável — argumentou Contarato.
Alessandro Vieira também concordou com Marcos Rogério sobre a
necessidade de ampliar o rol de crimes imprescritíveis, mas defendeu a
aprovação imediata da proposta da senadora Rose de Freitas. Alessandro reforçou que os ricos são os que mais beneficiam da possibilidade de
prescrição de crimes, apresentando recursos até a prescrição da pena.
— Já o pobre morre na cadeia — afirmou o senador.
Fonte: Agência Senado
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72ª Reunião – 20/11/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 669, DE 2015
- Terminativo Altera o inciso I do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para possibilitar a substituição de penas
privativas de liberdade por penas restritivas de direito para condenadas
gestantes ou que possuam filho até 6 (seis) anos de idade.
Autoria: Senador Telmário Mota (PDT/RR)
Relatoria: Senadora Rose de Freitas
Relatório: Pela aprovação do Projeto nos termos do Substitutivo
que apresenta Resultado: Aprovado o substitutivo, que será submetido
a Turno Suplementar.
CCJ aprova troca de prisão por outras penas para grávidas e mães
Da Redação | 20/11/2019, 12h35
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (20) a substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito para condenadas grávidas ou que possuam filho de
até seis anos de idade na data da sentença. A proposta está contida no
substitutivo da relatora Rose de Freitas (Podemos-ES) ao PLS 669/2015,
de autoria do senador Telmário Mota (Pros-RR).
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O projeto inicial previa que a pena alternativa poderia ser aplicada
independentemente da condenação, com contagem a partir da data do
crime. No entanto, a relatora estabeleceu que, para isso, a ré não poderá ter sido condenada a mais de oito anos de prisão e deverá estar
grávida na data da sentença. Segundo Rose, sem essa delimitação, mulheres condenadas a 12 anos de reclusão, por crime de corrupção, por
exemplo, poderiam ser beneficiadas, mesmo não estando mais grávidas
ou com filho de até 6 anos de idade.
Rose manteve a determinação de que o benefício será concedido
apenas para situações em que o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, o que já é previsto no Código Penal
(Decreto-Lei 2.848, de 1940) para substituição de pena inferior a quatro
anos. Mas retirou a exigência de que a conduta da presa não seja considerada crime hediondo ou equiparado, para ter direito ao benefício.
A parlamentar justificou que essa condição poderia tornar ineficaz
a medida prevista no projeto. Isso porque, conforme o Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias — Infopen Mulheres, de 2018,
62% das mulheres estão presas por tráfico de drogas, crime equiparado
a hediondo.
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— Caso seja mantida a referida exigência, o número de mulheres
que poderão se valer do benefício será ínfimo, o que por certo não era
a intenção do autor da proposição.
Atualmente, pelo artigo 44 do Código Penal, as penas restritivas de
direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando, por exemplo, a pena de prisão não é superior a quatro anos ou o réu
não for reincidente em crime doloso.
Segundo Telmário Mota, apesar de já haver benefícios aplicáveis
às condenadas que têm filhos pequenos, “é importante garantir que o
convívio entre a mãe e a criança, desde a gestação, ocorra longe do ambiente carcerário, sempre que possível”.
Como recebeu mudanças importantes que resultaram num substitutivo, agora, o PLS 669/2015, que tem decisão final na comissão, terá
de ser votado em turno suplementar na própria CCJ, antes de ser remetido à Câmara. Porém, caso haja recurso, o projeto terá que ser votado
também no Plenário do Senado antes de seguir para análise dos deputados.
Fonte: Agência Senado
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77ª Reunião – 10/12/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 166, DE 2018
- Terminativo Altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após a
condenação em segunda instância.
Autoria: Senador Lasier Martins (PSD/RS)
Relatoria: Senadora Juíza Selma
Relatório: Pela aprovação do Projeto nos termos do substitutivo
que apresenta Resultado: Aprovado o Projeto nos termos da Emenda nº
3-CCJ (Substitutivo) e rejeitadas as Emendas n°s 1 e 2.
CCJ aprova
prisão após condenação em segunda instância
Rodrigo Baptista | 10/12/2019, 12h00
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta terça-feira (10) projeto do senador Lasier Martins (Podemos-RS) que possibilita a prisão de condenados após decisão em segunda instância (PLS
166/2018). A relatora do projeto, senadora Juíza Selma (Podemos-MT),
apresentou parecer favorável à proposta na forma de um substitutivo
(com alterações). Foram 22 votos a favor e um contrário. O substitutivo
passará por nova votação no colegiado (votação em turno suplementar)
nesta quarta-feira (11), às 9h30, e só então poderá seguir para análise
do Plenário.
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A presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), ressaltou que há
um acordo firmado por parte dos senadores para que “nenhum projeto
avance no Plenário” sem a votação da proposta de prisão após condenação em segunda instância.
— Não haverá sessão do Plenário hoje, nenhum projeto avança se
não pudermos votar o turno suplementar amanhã [quarta] — anunciou.
O texto tem caráter terminativo, o que significa que, se aprovado,
ele poderia seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Mas,
como foi apresentado um substitutivo ao projeto de Lasier, mesmo
tendo sido aprovado nesta terça, o texto terá que passar por turno suplementar de votação. A presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-RS),
também sinalizou que a proposta, por sua complexidade, deverá ser
submetida à votação no Plenário do Senado.
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O texto, que altera o Código de Processo Penal (CPP), foi elaborado
após articulação entre alguns senadores e o ministro da Justiça, Sergio
Moro, para alterar dispositivo que condiciona o cumprimento da pena
de prisão ao trânsito em julgado da condenação (esgotamento de todas
as possibilidades de recurso).
Atualmente o artigo 283 do CPP prevê que que “ninguém poderá
ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença
condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do
processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.
Na versão apresentada no colegiado, essa prisão poderia acontecer
“em decorrência de condenação criminal por órgão colegiado”. O projeto também altera a redação de outros trechos do CCP para permitir
que o tribunal determine execução provisória de penas privativas de
liberdade sem prejuízo do conhecimento de recursos que venham a ser
apresentados. Na prática, a proposta altera o que é hoje considerado
“trânsito em julgado”, abrindo a possibilidade para a prisão após condenação em segunda instância.
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Assim como o autor do projeto, a senadora Juíza Selma considera que o sistema processual penal tem de ser ajustado para permitir a
antecipação do cumprimento da pena de prisão. Em sua avaliação, a
execução da pena após a condenação em segunda instância não viola o
princípio da presunção de inocência. Ela rejeitou emendas do senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) ao texto e ressaltou que decisão recente
do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a questão não impede mudanças no CPP, “desde que preservada sua conformação com as regras e
princípios constitucionais pertinentes”.

“Segundo nosso entendimento, no juízo de apelação, fica definitivamente exaurido o exame sobre os fatos e provas da causa, com a fixação, se for o caso, da responsabilidade penal do acusado, concretizando
se, assim, o duplo grau de jurisdição”, argumenta no relatório.
A senadora ressaltou que a nova redação do texto é inspirada em
outros projetos em análise o Senado, “o que possibilitou um amplo consenso entre as lideranças desta Casa, capitaneado pelos presidentes
desta CCJ e do Senado Federal”.

Balanço de atividades 2019 - 2020

367

Recursos
Conforme o texto, o tribunal poderá excepcionalmente deixar de
autorizar a execução provisória das penas se houver questão constitucional ou legal relevante, desde que estas possam levar à provável revisão da condenação por um tribunal superior. O projeto prevê ainda que
o mandado de prisão só será expedido após o julgamento de eventuais
embargos de declaração, infringentes e de nulidade.
Recursos extraordinários e especiais não terão efeito suspensivo,
isto é, não anulam a prisão conforme a proposta. O projeto prevê, ainda,
que o STF ou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possam atribuir efeito
suspensivo ao recurso quando verificadas duas condições cumulativas:
• O recurso não tem propósito meramente protelatório, ou seja,
que não tenha a intenção somente de adiar o início do cumprimento da
pena;
• O recurso levanta questão constitucional ou legal relevante, com
repercussão geral e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto.
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A relatora apontou que os recursos de natureza extraordinária (extraordinário e especial) não representam desdobramentos do duplo
grau de jurisdição, uma vez que não se prestam ao debate de “matéria
fática ou probatória”.
“Assim, a execução da pena na pendência de recursos de natureza
extraordinária não compromete o núcleo essencial do pressuposto da
não culpabilidade, uma vez que o acusado é tratado como inocente no
curso de todo o processo ordinário criminal, sendo observados os direitos e as garantias a ele inerentes e respeitadas as regras probatórias e o
modelo acusatório atual”, defendeu.
Maioria simples
A votação do projeto na CCJ ganhou força após decisão do STF que,
por 6 votos a 5, determinou que a pena de prisão só pode ser executada
após o trânsito em julgado da sentença. Para a presidente da CCJ, as
mudanças de interpretação no Supremo trazem instabilidade jurídica e
política ao país, e é responsabilidade do Congresso se posicionar sobre
o tema.
Simone Tebet ressaltou a construção de um acordo entre senadores que possibilitou a votação do texto nesta terça e incluiu também a
votação do PL 6.341/2019, o pacote anticrime aprovado pela Câmara. A
proposta (PL 10.372/2018 na outra Casa) foi aprovada minutos antes na
comissão.
— Foi uma costura que não foi tão simples, mas que teve a participação dos senadores com o objetivo ver os projetos aprovados —
apontou.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI N° 6341, DE 2019
- Não Terminativo Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Marcos do Val
Relatório: Favorável ao Projeto com duas emendas que apresenta
e contrário à emenda nº 1.
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Resultado: Durante a discussão, o relator altera seu relatório. A Comissão aprova o relatório que passa a constituir o Parecer da CCJ favorável ao Projeto e contrário à emenda nº 1.
Pacote anticrime é aprovado na CCJ e vai a Plenário
Da Redação | 10/12/2019, 11h50

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta terça-feira (10) o PL 6.341/2019 (PL 10.372/2018, na Câmara), que institui o
chamado pacote anticrime. A proposição introduz modificações na legislação penal e processual penal para aperfeiçoar o combate ao crime
organizado, aos delitos do tráfico de drogas, tráfico de armas e milícia
privada, aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça e crimes
hediondos, bem como para agilizar e modernizar a investigação criminal
e a persecução penal.
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A proposta foi aprovada pelos deputados em 4 de dezembro e,
como parte de um acordo para que seja acatada de forma definitiva
ainda em 2019, os senadores decidiram não fazer qualquer modificação
de mérito no texto que seguiu, então, para o Plenário do Senado. O relator, senador Marcos do Val (Podemos-ES), reconheceu que a matéria
tem pontos polêmicos, mas considerou que o substitutivo aprovado na
Câmara “traz soluções jurídicas equilibradas”.
— O processo penal no Brasil precisa realmente de reformas. Acreditamos sinceramente que o caminho apresentado pelo substitutivo,
embora tenha suprimido inovações que nos pareciam bastante meritórias, é o mais adequado para os tempos que vivemos — ressaltou o
relator.
Ficaram fora do PL itens como a ampliação do excludente de ilicitude — para que policiais não fossem punidos por matar “sob violenta
emoção”—, a possibilidade de que audiências com presos fossem realizadas por videoconferência e a instituição do plea bargain, um acordo
entre acusação e defesa para encerrar o processo em troca de redução
de pena, comum em países como os Estados Unidos.
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Extrapauta
Inicialmente, o pacote anticrime não estava incluído na pauta da
CCJ desta terça-feira. Isso porque o projeto ainda não estava tramitando
oficialmente no Senado, por não ter sido lido em Plenário. Por meio de
um acordo entre líderes, o texto foi discutido e analisado antes do projeto que altera o Código de Processo Penal (CPP) para permitir a prisão
após condenação em segunda instância.

A inversão na pauta chegou a ser criticada por senadores como Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e Alvaro Dias (Podemos-PR). A presidente da
CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS), esclareceu que houve acordo
com os líderes partidários para votação do pacote do jeito que ele veio
da Câmara, observando que o entendimento não foi fácil.  

372

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

— Este pacote anticrime entrou como um fator de novidade. Depois de muitas conversas com os líderes, encontramos a saída — declarou Simone.
Se também for mantido sem modificações pelo Plenário, o projeto
seguirá então para sanção presidencial.
Fonte: Agência Senado
78ª Reunião – 11/12/2019
TURNO SUPLEMENTAR DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 166, DE 2018
- Terminativo Ementa do Projeto: Altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após a condenação em segunda instância.
Autoria do Projeto: Senador Lasier Martins (PSD/RS)
Relatoria do Projeto: Senadora Juíza Selma
Relatório: Pela aprovação nos termos da Emenda nº 3-CCJ (Substitutivo)
Resultado: Substitutivo definitivamente adotado (sem emendas
apresentadas no Turno Suplementar).
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CCJ confirma aprovação de projeto que permite
prisão após segunda instância
Da Redação | 11/12/2019, 10h52

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) confirmou nesta quarta-feira (11) a aprovação do Projeto de Lei do Senado 166/2018, que
permite a prisão de condenados após decisão em segunda instância. O
projeto, do senador Lasier Martins (Podemos-RS), já havia obtido uma
primeira aprovação nesta terça-feira (10) e precisava passar por turno
suplementar de votação na CCJ.
— A decisão será comunicada ao presidente [do Senado] Davi Alcolumbre — afirmou a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS).
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O texto tem caráter terminativo, o que significa que poderá seguir
diretamente para a Câmara dos Deputados, desde que não seja apresentado recurso para votação em Plenário. Mas diante da complexidade
do tema, os parlamentares avaliam que o projeto deverá passar pela
análise de todo o conjunto de senadores, em Plenário.
O prazo para interposição de recurso é de cinco dias úteis, contados
a partir da data de votação do parecer na comissão. O recurso precisa
ser assinado por pelo menos nove senadores.
Nesta terça-feira, o presidente do Senado apontou que o PLS só
deverá ser votado no próximo ano. Davi Alcolumbre afirmou que o Senado aguardará decisão da Câmara dos Deputados sobre a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 199/2019, que trata do mesmo assunto.
Condenação por órgão colegiado
O PLS 166/2018 altera, no Código de Processo Penal (CPP), o dispositivo que condiciona o cumprimento da pena de prisão ao trânsito em
julgado da condenação (esgotamento de todas as possibilidades de recurso). Atualmente o artigo 283 do CPP prevê que que “ninguém poderá
ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença
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condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do
processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.
No texto aprovado pela CCJ, a prisão poderia acontecer “em decorrência de condenação criminal por órgão colegiado”. O projeto também
altera a redação de outros trechos do CCP para permitir que o tribunal
determine execução provisória de penas privativas de liberdade sem
prejuízo do conhecimento de recursos que venham a ser apresentados.
Na prática, a proposta altera o que é hoje considerado “trânsito em julgado”, abrindo a possibilidade para a prisão após condenação em segunda instância.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI N° 2114, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que estabelece
normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de
drogas.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Major Olimpio
Relatório: Favorável ao Projeto na forma da Emenda Substitutiva
apresentada
Resultado: Aprovado o relatório que passa a constituir o Parecer da
CCJ favorável ao Projeto, nos termos da emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
Observações:
- Aprovado requerimento de urgência para a matéria.
CCJ aprova apreensão de veículo usado no tráfico, mesmo
comprado legalmente
Da Redação | 11/12/2019, 12h30
Os veículos usados em crimes relacionados ao tráfico de drogas,
mesmo que legalmente adquiridos, poderão ser apreendidos. É o que
determina projeto de lei aprovado nesta quarta-feira (11) na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ). O PL 2.114/2019, que recebeu emenda substitutiva do senador Major Olimpio (PSL-SP), segue com urgência
para análise do Plenário.
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O projeto facilita o confisco pelo Estado de um veículo comprado
de forma lícita por caminhoneiro ou qualquer pessoa que o utilize para
o tráfico de entorpecentes (como “mula”) com o fim de fazer renda extra. Fica ressalvado o interesse de terceiros de boa-fé — como as locadoras ou o dono de carro roubado usado pelo traficante.
Apresentado pelo deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG), que
acompanhou a votação do projeto na CCJ, o projeto altera a Lei Antidrogas (Lei 11.343, de 2006) para ampliar o poder geral de cautela do
magistrado na determinação de medidas cautelares e abranger bens e
valores utilizados no tráfico de drogas. Entre outras medidas, a proposta
determina o perdimento do bem móvel, sem a possibilidade de liberação antes do trânsito em julgado da respectiva ação e do cumprimento
da pena imposta ao réu.
Na sua justificativa, o autor da proposta argumentou que a legislação atual não prevê nada que iniba o caminhoneiro, o piloto e até o
proprietário de um veículo de passeio utilizar o seu veículo para o transporte da droga ilícita, já que, como explicou, o veículo pode ser liberado
rapidamente, mesmo que o agente seja preso em flagrante delito.
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Atualização
O PL também inverte o ônus da prova, para que o dono do bem demonstre sua licitude, retirando esse custo do Estado. O texto estabelece
ainda que, na prática habitual ou não desse crime, os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza ficarão sob
custódia do Estado.
Conforme o projeto, a apreensão de veículos e dos maquinários,
utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para
a prática habitual ou não de tráfico de drogas será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente
Como relator, Major Olimpio explicou que era necessário apresentar um substitutivo para atualizar o PL, já que a Lei do Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei 13.840/2019) ainda não existia
quando o projeto foi redigido e aprovado pela Câmara dos Deputados,
em 2018.
“As preocupações são legítimas e se apoiam em entendimentos jurisprudenciais, sendo medida efetiva para combater ainda mais o tráfico
de drogas no Brasil”, defende Major Olímpio.
Fonte: Agência Senado
4ª Reunião – 12/02/2020
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 580, DE 2015
- Não Terminativo Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução
Penal, para estabelecer a obrigação de o preso ressarcir o Estado das
despesas com a sua manutenção.
Autoria: Senador Waldemir Moka (PMDB/MS)
Relatoria: Senador Alessandro Vieira
Relatório: Favorável ao Projeto e às Emendas nºs 3 e 4-CCJ; nº 5 e
8-PLEN; 6-CDH; e parcialmente a Emenda 7-PLEN, nos termos do Substitutivo que apresenta.
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Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto e às Emendas nºs 3 e 4-CCJ-CDH; nº 5 e 8-PLEN; 6-CDH; e parcialmente a Emenda
7-PLEN, nos termos da Emenda nº 9-CCJ (Substitutivo).
Agência Senado
CCJ aprova mudanças em projeto que obriga preso
a ressarcir gastos com prisão
Da Redação | 12/02/2020, 11h20
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (12) projeto de lei que prevê a obrigação de o preso ressarcir o
Estado pelos gastos com sua manutenção. O ressarcimento poderá ser
feito com recursos próprios ou por meio de trabalho oferecido pelo presídio. O PLS 580/2015, do ex-senador Waldemir Moka, retorna agora
para análise em Plenário.

O texto foi levado a Plenário em julho do ano passado, na forma
de um substitutivo da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), porém os
senadores decidiram enviá-lo para reexame da CCJ. O novo relator da
proposta na comissão, Alessandro Vieira (Cidadania-SE), apresentou
novo substitutivo para deixar evidente que somente haverá obrigação
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de pagamento das despesas para os presos hipossuficientes — ou seja,
sem condições financeiras — quando os presídios oferecerem trabalho.
Para esses presos que não tenham como arcar com todos os custos,
haverá um desconto, fixado em até 25% da remuneração recebida pelo
preso. O texto determina que, ao término do cumprimento da pena,
eventual saldo remanescente da dívida estará extinto.
O relator também deixou claro que o preso que possuir recursos
próprios deverá ressarcir o Estado independentemente de oferecimento de trabalho pelo estabelecimento prisional.
Na hipótese de não ressarcimento por esses presos, as despesas
serão convertidas em dívida e será aplicada a legislação relativa à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública.
Os presos provisórios também deverão arcar com os custos do sistema prisional. Os valores serão depositados em conta judicial e serão
devolvidos em caso de absolvição.
“Não há como deixar de diferenciar o preso que possui recursos
próprios dos hipossuficientes. Da mesma forma, não vemos razão para
não cobrar as despesas do preso provisório, até porque é assegurada
a devolução de todos os recursos em caso de absolvição”, apontou o
relator.
Fonte: Agência Senado
5ª Reunião – 19/02/2020
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 153, DE 2016
- Terminativo Acrescenta o § 7º ao art. 83 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996, para determinar que a autoridade policial seja comunicada sobre
a prática dos crimes de sonegação fiscal ou previdenciária ou de apropriação indébita previdenciária.
Autoria: Senador Otto Alencar (PSD/BA)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.

380

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Agência Senado
Polícias vão acompanhar representações contra
sonegação, decide CCJ
Da Redação | 19/02/2020, 14h17
As secretarias de Fazenda e de Previdência da União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão ser obrigadas a informar às suas polícias civis e federal sobre crimes de sonegação fiscal e previdenciária e de
apropriação indébita previdenciária cometidos na esfera administrativa.
É o que determina o Projeto de Lei do Senado (PLS) 153/2016, aprovado
nesta quarta-feira (19) em decisão terminativa na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Hoje, o resultado da representação fiscal para fins penais por crimes contra a ordem tributária e a Previdência Social é encaminhada
apenas ao Ministério Público, após a decisão final na esfera administrativa, quando se confirma a exigência fiscal do crédito tributário correspondente pelas irregularidades. Com a aprovação do texto, a autoridade policial com atribuição para investigar o caso também precisará ser
informada, não apenas o MP.

Segundo o autor, senador Otto Alencar (PSD-BA), os órgãos fazendários e previdenciários, conforme amplamente divulgado pela mídia,
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são frequentemente alvos de ações criminosas, sendo a sonegação e a
apropriação indébita algumas das infrações mais praticadas. Como resultado, a União apresenta atualmente uma dívida ativa que já ultrapassa a cifra de R$ 1,4 trilhão. Para ele, a alteração proposta busca reverter esse quadro e fortalecer os mecanismos de apuração e investigação
desses crimes.
O relator, senador Antonio Anastasia (PSD-MG), recomendou a
aprovação do PLS 153/2016.
“A conjugação de esforços que resultará da dupla comunicação do
crime, ao Ministério Público e à polícia, ao mesmo tempo, é medida que
certamente contribuirá para evitar a impunidade, além de permitir que,
mediante investigação, outros crimes sejam identificados”, comentou
Anastasia no relatório.
Se não houver recurso para votação no Plenário do Senado, o projeto será enviado, em seguida, à Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Senado
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JURÍDICO – DIREITOS POLÍTICOS, NACIONALIDADE E
CIDADANIA
12ª Reunião – 08/05/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 2018
- Não Terminativo –
Altera o art. 12 da Constituição Federal, para suprimir a perda de
nacionalidade brasileira em razão da mera naturalização, incluir a exceção para situações de apatridia, e acrescentar a possibilidade de a
pessoa requerer a perda da própria nacionalidade.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG) e outros.
Relatoria: Senador Rodrigo Pacheco
Relatório: Favorável à Proposta com uma emenda que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta com a Emenda
nº 1-CCJ.
PEC que limita perda de nacionalidade passa pela CCJ e vai a Plenário
Da Redação | 08/05/2019, 12h16
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou parecer favorável à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2018, que
elimina a possibilidade de perda da nacionalidade brasileira em casos de
naturalização. A votação foi realizada nesta quarta-feira (8), e o texto vai
para dois turnos de discussão e votação em Plenário.
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A PEC 6/2018 foi apresentada pelo senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) e se inspirou no caso da brasileira Cláudia Hoerig, que teve a
perda da nacionalidade brasileira decretada por ter se naturalizado norte-americana. Conforme observou Anastasia na justificação da proposta
que, desde a promulgação da Constituição de 1988, as orientações públicas tranquilizavam os cidadãos sobre a não-perda da nacionalidade
em casos como o de Cláudia.
— Recebi essa demanda de brasileiros que moram fora. A emenda
vem para corrigir injustiça contra nacionais morando no exterior — afirmou Anastasia.
Para o relator, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a revisão das
hipóteses de perda de nacionalidade é muito bem-vinda e deverá tornar o conceito mais claro e justo. Ele recomendou a aprovação da PEC
6/2018 com uma emenda, que apenas ajustou a redação.
Com a mudança constitucional, a perda de nacionalidade do brasileiro ficará restrita a apenas duas possibilidades: quando a naturalização for cancelada por decisão judicial em virtude de fraude ou atentado
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático ou quando for
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feito um pedido expresso de perda de nacionalidade à autoridade brasileira competente.
É importante observar, entretanto, que essas duas situações não
serão aceitas se a perda de nacionalidade levar o cidadão a se tornar
apátrida (sem qualquer nacionalidade). A proposta ainda ressalva que a
renúncia à nacionalidade não vai impedir que, futuramente, o interessado venha a se naturalizar brasileiro.
Fonte: Agência Senado
61ª Reunião – 09/10/2019
EMENDA(S) DE PLENÁRIO À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 2018
Altera o art. 12 da Constituição Federal, para suprimir a perda de
nacionalidade brasileira em razão da mera naturalização, incluir a exceção para situações de apatridia, e acrescentar a possibilidade de a
pessoa requerer a perda da própria nacionalidade.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG) e outros.
Relatoria: Senador Rodrigo Pacheco
Relatório: Favorável à Emenda nº 2-PLEN
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Emenda nº 2-PLEN.
CCJ aprova emenda que atrela perda de nacionalidade
a fraude em naturalização
Da Redação | 09/10/2019, 16h10
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (9), emenda de Plenário à Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 6/2018, que restringe a perda de nacionalidade do brasileiro a
apenas duas possibilidades: quando a naturalização for cancelada por
decisão judicial em virtude de fraude ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; ou quando for feito um pedido expresso de perda de nacionalidade à autoridade brasileira competente.
A aprovação da emenda foi recomendada pelo relator, senador Rodrigo
Pacheco (DEM-MG).
A nova modificação à PEC 6/2018 foi reivindicada pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Ele buscou deixar expresso no texto
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que a perda da nacionalidade será declarada em virtude de fraude “relacionada ao processo de naturalização”. Nesse mesmo dispositivo, foi
suprimida a expressão “ressalvadas as situações que acarretem a apatridia (perda da nacionalidade de origem sem a conquista de outra)”,
salvaguarda cuja adoção irrestrita, na sua avaliação, é injustificada.

“Na hipótese, por exemplo, de ter sido identificado que um processo de naturalização foi fundado sobre a constituição de provas falsas ou
fraude, deve-se admitir a possibilidade de que seja cancelada a naturalização dele resultante, ainda que esse cancelamento tenha como consequência gerar apatridia”, sustenta Bezerra na justificação da emenda.
Reconquista da nacionalidade
Outra mudança defendida na proposta é a facilitação do processo
de reconquista da nacionalidade brasileira por quem renunciou à mesma. O parecer de Pacheco aprovado pela CCJ previa a possibilidade de
naturalização para quem tivesse renunciado à nacionalidade brasileira.
Bezerra sugeriu a reaquisição da nacionalidade em vez da naturalização
com amparo na Lei de Migração (Lei 13.445, de 2017).
“Trata-se de procedimento mais objetivo, simplificado e, consequentemente, menos burocrático que a solicitação de naturalização,
uma vez que visa a conceder um tratamento mais célere aos interessa386
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dos que são brasileiros natos, mas decidiram renunciar. Isso ocorre porque são exigidos apenas que tenha cessada a causa que gerou a perda
da nacionalidade e haja requerimento formal do interessado na reaquisição”, explicou Bezerra.
Ainda sobre a reconquista da nacionalidade, Pacheco considerou
“plausível” defender que a nacionalidade originária deve ser protegida
ao máximo, por derivar de um fator relacionado ao nascimento da pessoa.
“Em síntese, ou a pessoa nasceu no Brasil, ou é filha de brasileiro
ou brasileira. Ademais, os fatores que causaram a renúncia da nacionalidade brasileira em geral estão relacionados à formação de família
no exterior ou de carreira profissional, não implicando necessariamente
um distanciamento das origens brasileiras”, ponderou Pacheco no parecer sobre a emenda.
Depois desse reexame pela CCJ, a PEC 6/2018 — de iniciativa do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) — retoma a tramitação no Plenário
do Senado, onde será submetida a dois turnos de discussão e votação.
Fonte: Agência Senado
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JURÍDICO – PROCESSO LEGISLATIVO
54ª Reunião – 11/09/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 48, DE 2017
- Não Terminativo Altera o art. 66, § 3º, da Constituição Federal para fazer constar
expressamente a referência ao prazo como contabilizável em dias úteis.
Autoria: Senadora Rose de Freitas (PMDB/ES) e outros.
Relatoria: Senador Angelo Coronel
Relatório: Favorável à Proposta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta.
Sanção tácita de projetos poderá ter prazo contado em dias úteis
Da Redação | 11/09/2019, 12h18
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (11), Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 48/2017, que explicita como em dias “úteis” a contagem do prazo para sanção tácita
de projetos de lei, observada quando o presidente da República não se
manifesta pela aprovação ou veto da iniciativa.
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A PEC, de iniciativa da senadora Rose de Freitas (Podemos-ES), altera a redação do § 3º do art. 66 da Constituição Federal, deixando expresso no dispositivo que o prazo ali tratado é de quinze dias úteis.
O texto foi relatado na CCJ pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA)
que deu parecer favorável à proposta, argumentando que ela uniformiza o texto constitucional.
— Na verdade, conforme nos parece, houve um lapso do constituinte originário ao não inscrever a expressão “quinze dias úteis” no §
3º do art. 66, que trata da sanção tácita da lei, deixando, pois de repetir
ipsis literis essa expressão tal como consta do § 1º do mesmo artigo.
Assim, em boa hora, a presente proposta contribui para aperfeiçoar a
Constituição Federal e prevenir interpretações equivocadas — ponderou.
Aprovada pela CCJ, a PEC 48/2017 seguirá para dois turnos de discussão e votação no Plenário do Senado.
Fonte: Agência Senado

Balanço de atividades 2019 - 2020

389

JURÍDICO – RELAÇÕES INTERNACIONAIS
12ª Reunião – 08/05/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 44, DE 2015
- Não Terminativo Altera os arts. 52 e 71 da Constituição Federal, para determinar a
aprovação prévia pelo Senado Federal da escolha de dirigentes brasileiros de pessoas jurídicas de direito internacional que exerçam atividade
econômica ou prestem serviço público, de cujo capital social a União
participe, de forma direta ou indireta, bem como para exigir, de forma
expressa, a necessidade de que os tratados internacionais que constituam essas pessoas jurídicas contenham dispositivo que garanta a fiscalização das respectivas contas nacionais pelo Tribunal de Contas da
União.
Autoria: Senador Alvaro Dias (PSDB/PR) e outros.
Relatoria: Senador Lasier Martins
Relatório: Favorável à Proposta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta.
Dirigentes de empresas internacionais da União deverão passar por
votação no Senado
Da Redação | 08/05/2019, 12h33
A escolha de dirigentes para empresas internacionais com participação da União, como é o caso da Itaipu Binacional, poderá ter que
passar pela aprovação do Senado. Proposição com essa finalidade foi
aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), nesta
quarta-feira (8). A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 44/2015
também cria dispositivos para facilitar a fiscalização dessas empresas
pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
Atualmente, de acordo com a Constituição, já precisam passar pela
aprovação do Senado os escolhidos para ocupar cargos como ministro
do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TCU, presidente e diretores do
Banco Central, procurador-geral da República, embaixadores e diretores
de agências reguladoras. A palavra final é do Plenário, após sabatina
em comissão. A PEC aprovada hoje na CCJ inclui nesse rol os dirigentes
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(presidentes, diretores e conselheiros) de entidades internacionais que
exerçam atividade econômica ou prestem serviço público e que tenham
participação da União no capital social.
O texto determina ainda que os acordos internacionais que o Brasil
assinar para constituir essas empresas tenham a previsão de fiscalização
realizada pelo TCU. A Constituição já traz como tarefa do TCU fiscalizar
essas empresas, mas, na prática, sem a previsão nos acordos internacionais, o controle não é feito.
A intenção da proposta é alterar situações como a que se verifica com Itaipu, empresa binacional brasileiro-paraguaia que é imune ao
controle externo. Para o senador Alvaro Dias (Pode-PR), autor da proposta, o dinheiro público vem sendo administrado sem a possibilidade
de que o Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU, exerça sua competência constitucional.
— Itaipu é uma caixa preta, seu arcabouço jurídico é do período
ditatorial nos dois países, tanto no Paraguai quanto no Brasil. Não há
acesso à informação, nem mesmo o Supremo [Tribunal Federal] tem poder de investigar a empresa binacional. É de fundamental importância
que, nas nomeações, e sobretudo com a presença do TCU auditando as
contas dessas empresas, certamente isso trará mais lisura e transparência aos procedimentos administrativos — afirmou.

Balanço de atividades 2019 - 2020

391

Para o relator da matéria, senador Lasier Martins (Pode-RS), os escândalos de corrupção que têm ocorrido nos últimos anos mostram a
necessidade do controle externo sobre todas as áreas de atuação do
governo brasileiro.
A Proposta de Emenda à Constituição 44/2015 agora segue para
análise em Plenário.
Fonte: Agência Senado
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JURÍDICO – SEGURANÇA PÚBLICA
19ª Reunião – 05/06/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 48, DE 2018
- Não Terminativo Institui o Cadastro Nacional de Pedófilos.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Major Olimpio
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
Criação de Cadastro Nacional de Pedófilos é aprovada pela CCJ
Da Redação | 05/06/2019, 13h45

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (5) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 48/2018, que cria o
Cadastro Nacional de Pedófilos. A proposta recebeu voto favorável do
relator, senador Major Olímpio (PSL-SP), e segue agora para votação no
Plenário do Senado.
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Pelo PLC 48/2018, um banco de dados nacional sobre condenados
por crime de pedofilia deverá ser mantido pelo governo federal e operado em convênio com estados e municípios. Os entes públicos terão
acesso ao cadastro e o alimentarão por meio de seus órgãos de segurança pública, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.
Ao defender a aprovação da proposta, o relator ressaltou seu compromisso em cumprir determinação da própria Constituição Federal: o
Estado deve assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à
vida e saúde, colocando-os a salvo de toda forma de violência.
“Assim, nos parece extremamente necessário e urgente a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos de modo a proteger nossa sociedade desses criminosos e ajudar os agentes da segurança pública
a combaterem esses tipos de crimes”, acrescenta Major Olímpio no
parecer.
O relator observou que a criação desse cadastro estava entre as
sugestões da CPI da Pedofilia, promovida em 2010. De acordo com levantamento da Safernet, ONG que atua no combate a crimes virtuais,
a pornografia infantil foi o crime virtual mais denunciado no Brasil em
2013, representando quase metade das denúncias.
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Se o Plenário do Senado mantiver o texto do PLC 48/2018 sem alterações, o projeto será enviado, em seguida, à sanção presidencial.
Fonte: Agência Senado
28ª Reunião - 26/06/2019
PROJETO DE LEI N° 3715, DE 2019
- Não Terminativo Altera o art. 5º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para
considerar, para fins de posse de arma de fogo, que a residência ou domicílio compreende toda a extensão do imóvel rural.
Autoria: Senador Marcos Rogério (DEM/RO)
Relatoria: Senador Alessandro Vieira
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
CCJ libera posse de arma de fogo em toda a extensão de imóvel rural
Da Redação | 26/06/2019, 17h40
Proposta que estabelece toda a extensão do imóvel rural como residência ou domicílio foi aprovada nesta quarta-feira (26) na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Isso irá permitir que o proprietário ou gerente de uma fazenda tenha arma de fogo em qualquer
parte da propriedade e não apenas na sede. O texto será analisado no
Plenário em regime de urgência.
De acordo com o autor, senador Marcos Rogério (DEM-RO), o Projeto de Lei (PL) 3.715/2019 corrige um equívoco do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 2003), que autoriza a posse de arma de fogo
no interior das residências e no local de trabalho, mas não particulariza
a situação dos imóveis rurais, que são casa e trabalho ao mesmo tempo,
como explicou a senadora Kátia Abreu (PDT-TO).
— A posse na residência já é permitida pelo Estatuto do Desarmamento, e no trabalho também. Só estamos colocando a coisa mais clara
— afirmou.
Para o relator, senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), a proposição é conveniente e necessária, já que o morador rural, por viver em
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áreas remotas, não tem a mesma proteção ofertada pelo Estado aos
que moram nos centros urbanos.

— Por estar mais vulnerável, o morador do campo precisa, não só
na sede, mas em qualquer ponto de sua propriedade, de meios para se
defender dos inúmeros riscos a que está exposto, como roubo de animais, roubo de máquinas e roubo de safra. Ele pode, ainda, ser atacado
num quintal, numa plantação, num curral, num galpão, enfim, em qualquer espaço de sua propriedade. Assim, nada mais justo do que garantir
ao morador rural a posse de arma de fogo em toda a extensão de seu
imóvel, para que possa exercer o direito à legítima sem a ameaça de ser
preso por porte ilegal de arma de fogo — disse Alessandro.
O senador Esperidião Amin (PP-SC) afirmou que já havia passado da
hora de oxigenar essa legislação com a alteração e lembrou, assim como
o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), ser essa uma luta antiga do deputado Afonso Hamm (PP-RS), autor de proposta semelhante.
Conflitos no campo
O PL 3.715/2019 foi apresentado à Casa na terça-feira (25) pelo senador Marcos Rogério e analisado com item extrapauta na CCJ no dia
seguinte, por acordo firmado pelas lideranças partidárias. Preocupado
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com a possibilidade de a alteração deflagrar mais conflitos e violência
nas fazendas do Pará, um dos locais com maior índice de violência rural
no país, o senador Paulo Rocha (PT-PA) chegou a pedir vista da proposição para adiar a votação, mas teve apenas uma hora para analisar o
texto mais detalhadamente.
Depois de 40 minutos, ele anunciou que se absteria da votação.
— Meu estado tem graves problemas de segurança e conflitos, conheço de fundo a experiência lá, não é à toa que o Pará é o campeão em
conflitos no campo. O projeto é muito simples para resolver o problema
da segurança e dos conflitos do campo. Não é com uma arma, seja o
grande ou o pequeno [proprietário], que vão resolver os problemas de
segurança — opinou.
Fonte: Agência Senado
31ª Reunião – 03/07/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 483, DE 2017
- Terminativo Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer normas gerais para a utilização de veículos apreendidos e sem identificação, pelas polícias civis,
federal, rodoviária federal e militares.
Autoria: Senador Elmano Férrer (PMDB/PI)
Relatoria: Senadora Simone Tebet
Relatório: Pela aprovação do Projeto e das emendas nºs 1 e 2, nos
termos do substitutivo que apresenta
Resultado: Aprovado o Substitutivo, oferecido pela Relatora, que
será submetido a Turno Suplementar. Ficam prejudicadas as Emendas
nºs 1 e 2.
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Carros apreendidos poderão reforçar frota da segurança pública,
decide CCJ
Da Redação | 03/07/2019, 14h19

Carros apreendidos e sem identificação que permita encontrar seus
donos poderão reforçar a frota das forças de segurança da União, dos
estados e do Distrito Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira (3), substitutivo ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 483/2017 que dá essa destinação aos veículos retidos nessas condições. O texto deverá passar por
mais um turno de votação na comissão.
De autoria do senador Elmano Férrer (Podemos-PI), o projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 1997) para permitir esse
uso pelos órgãos de segurança pública quando o veículo apreendido
não tiver sua propriedade identificada após passar por vistoria e exame
pericial. Se houver identificação futura de seu proprietário, o veículo
deverá ser imediatamente retirado de circulação.
“Tais veículos acabam sucateados, destruídos pela ação do tempo
e pela falta da manutenção necessária. Enquanto isso, as polícias dos
estados se encontram em situação difícil, com falta de recursos e de
aparato para concluir investigações e para atividades de policiamento
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ostensivo e preservação da ordem pública”, argumenta Elmano na justificação do PLS 483/2017.

Mudanças
A senadora Simone Tebet (MDB-MS) apresentou texto alternativo
ao projeto original após acatar sugestões de mudança dos senadores
Esperidião Amin (PP-SC) e Antonio Anastasia (PSDB-MG). Segundo Simone, a sugestão dada por Amin eliminou insegurança jurídica no texto
ao determinar a necessidade de expedição do registro provisório do veículo automotor em favor do órgão de segurança autorizado pela Justiça
a usar o veículo, que não responderá por multas e impostos em atraso
até então.
Já a emenda de Anastasia deu redação mais precisa ao projeto,
substituindo o termo “apreensão” de veículo automotor pelas expressões “retenção, remoção e recolhimento”. Também procurou usar terminologia mais genérica para definir as autoridades competentes para
requerer a utilização de veículos nessas condições.
Além de elogiar a iniciativa de Elmano, a relatora enxergou uma
dupla vantagem na proposta: desafogar os depósitos de veículos apre-
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endidos dos departamentos de trânsito e melhorar o aparelhamento
das forças de segurança sem ônus para os cofres públicos.
“A título de comparação, medida semelhante foi adotada recentemente quanto às armas de fogo apreendidas pelo Estado, que, após o
esgotamento de sua devida utilização para fins de persecução penal,
podem ser empregadas pelos órgãos de segurança pública ou pelas Forças Armadas, conforme o Decreto 8.938, de 2016”, comenta Simone no
parecer.
O senador Marcos Rogério (DEM-RO) também lembrou os inúmeros pátios abarrotados de veículos apreendidos pelas polícias Federal
e Rodoviária e pelos órgãos ambientais de controle que se desgastam
e perdem valor e funcionalidade na longa trajetória até a autorização
para o leilão. E comemorou a aprovação da proposta, que vai simplificar
e antecipar processos e beneficiar toda a sociedade.
— Que a gente tenha efetividade no aproveitamento desse patrimônio que hoje está sendo perdido Brasil afora — disse.
Se não houver recurso para votação pelo Plenário do Senado, o PLS
483/2017 será enviado, após o turno suplementar, para exame na Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Senado
35ª Reunião – 10/07/2019
TURNO SUPLEMENTAR DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 483, DE 2017
- Terminativo Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer normas gerais para a utilização de veículos apreendidos e sem identificação, pelas polícias civis,
federal, rodoviária federal e militares.
Autoria: Senador Elmano Férrer (PMDB/PI)
Relatoria: Senadora Simone Tebet
Relatório: Pela aprovação do Substitutivo
Resultado: O Substitutivo é dado como definitivamente adotado,
em Turno Suplementar, nos termos do art. 284 do RISF
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Forças de segurança pública poderão usar carros apreendidos,
confirma CCJ
Da Redação | 10/07/2019, 11h41
Carros apreendidos e sem identificação que permita encontrar seus
donos poderão reforçar a frota das forças de segurança da União, dos
estados e do Distrito Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) confirmou nesta quarta-feira (10), em turno suplementar,
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 483/2017, que dá essa
destinação aos veículos retidos nessas condições. Se não houver recurso
para votação pelo Plenário do Senado, o texto será enviado para exame
na Câmara dos Deputados.

De autoria do senador Elmano Férrer (Podemos-PI), o projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 1997) para permitir esse
uso pelos órgãos de segurança pública quando o veículo apreendido
não tiver sua propriedade identificada, após passar por vistoria e exame
pericial. Se houver identificação futura do proprietário, o veículo deverá
ser imediatamente retirado de circulação.
“Tais veículos acabam sucateados, destruídos pela ação do tempo
e pela falta da manutenção necessária. Enquanto isso, as polícias dos
estados se encontram em situação difícil, com falta de recursos e de
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aparato para concluir investigações e para atividades de policiamento
ostensivo e preservação da ordem pública”, argumenta Elmano na justificação do PLS 483/2017.
Mudanças
A senadora Simone Tebet (MDB-MS) apresentou texto alternativo
ao projeto original, após acatar sugestões de mudança dos senadores
Esperidião Amin (PP-SC) e Antonio Anastasia (PSDB-MG). Segundo Simone, a sugestão dada por Amin eliminou insegurança jurídica no texto, ao determinar a necessidade de expedição do registro provisório do
veículo em favor do órgão de segurança autorizado pela Justiça a usar
o automóvel, que não responderá por multas e impostos em atraso até
então.
Já a emenda de Anastasia deu redação mais precisa ao projeto,
substituindo o termo “apreensão” de veículo automotor pelas expressões “retenção, remoção e recolhimento”. Também procurou usar terminologia mais genérica para definir as autoridades competentes para
requerer a utilização de veículos nessas condições.
Além de elogiar a iniciativa de Elmano, a relatora enxergou uma
dupla vantagem na proposta: desafogar os depósitos de veículos apreendidos dos departamentos de trânsito e melhorar o aparelhamento
das forças de segurança sem ônus para os cofres públicos.
“A título de comparação, medida semelhante foi adotada recentemente quanto às armas de fogo apreendidas pelo Estado, que, após o
esgotamento de sua devida utilização para fins de persecução penal,
podem ser empregadas pelos órgãos de segurança pública ou pelas Forças Armadas, conforme o Decreto 8.938, de 2016”, comenta Simone no
parecer.
Fonte: Agência Senado
60ª Reunião – 08/10/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 44, DE 2018
- Não Terminativo Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes da venda de
veículos apreendidos em leilões para a área de segurança pública dos
Estados e do Distrito Federal.
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Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Major Olimpio
Relatório: Favorável ao Projeto.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
Renda de leilão de veículos apreendidos pode ir para segurança,
decide CCJ
Da Redação | 08/10/2019, 12h52
A renda obtida com o leilão de veículos apreendidos poderá ser
destinada às secretarias de Segurança Pública dos estados e do Distrito
Federal. É o que prevê o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 44/2018, aprovado nesta terça-feira (8) na Comissão de Constituição, Justiça (CCJ). O
texto segue para o Plenário.
De acordo com a proposta, que altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 1997), após a quitação dos débitos do carro leiloado
(custos do leilão, despesas com remoção e estada do veículo e tributos
e multas vinculados ao automóvel, entre outros), o saldo remanescente
será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário. O dono será
notificado no prazo máximo de 30 dias após a realização do leilão, para
resgate do valor em até cinco anos.
A novidade trazida pelo projeto é que, depois desse prazo, se não
houver o resgate do dinheiro pelo proprietário, o valor será repassado
às secretarias estaduais de Segurança Pública, no caso de leilões realizados pelos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito. Mas fica
proibido o uso dos recursos em despesa de pessoal. No caso de leilões
realizados pelos órgãos da União e dos municípios, o dinheiro vai para
o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset), gerido
pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Atualmente, se o
saldo remanescente do leilão não for resgatado pelo proprietário em
cinco anos, o valor é repassado integralmente ao Funset.
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Para o relator, senador Major Olímpio (PSL-SP), “é uma saída elogiável” destinar à segurança pública valores arrecadados em leilões de veículos apreendidos e não resgatados pelos proprietários no prazo legal.
“Urge buscar fontes de recursos para a segurança pública e é inadmissível que valores fiquem parados pela inércia de um indivíduo e não possam ser empregados em prol da sociedade. Socorremo-nos do brocardo
jurídico latino dormientibus non succurrit jus (o direito não socorre aos
que dormem) para reforçar nosso entendimento. Cinco anos é tempo
mais do que suficiente para que os valores sejam levantados”, defendeu
Olímpio.
A senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da CCJ, salientou
durante a reunião o compromisso da comissão com a segurança pública. Ela lembrou ainda que uma medida provisória (MPV 885/2019) na
pauta do Plenário desta terça-feira trata de um assunto semelhante: a
venda de bens apreendidos de traficantes.
Fonte: Agência Senado
68ª Reunião – 30/10/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 67, DE 2017
- Não Terminativo 404
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Determina a obrigatoriedade do uso de detectores de metal e de
gravação contínua de imagens em eventos de qualquer natureza realizados em ginásios e estádios esportivos.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senadora Leila Barros
Relatório: Favorável ao Projeto e à Emenda nº 1-CE (de redação).
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CE-CCJ (de redação).
Estádios e ginásios deverão ter detector de metal
e gravação de imagens
Da Redação | 30/10/2019, 13h25

O uso de detectores de metal e a gravação contínua de imagens
em eventos de qualquer natureza realizados em ginásios e estádios esportivos podem se tornar obrigatórios. É o que está previsto no Projeto
de Lei da Câmara (PLC) 67/2017, aprovado nesta quarta-feira (30) pela
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O projeto segue para votação
em Plenário.
A proposta original foi apresentada em 2011 pelo então deputado
e hoje senador Jorginho Mello (PL-SC). O texto tratava inicialmente da
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instalação de equipamentos de segurança em arenas e estádios credenciados para a realização de jogos oficiais. O texto aprovado na Câmara e
enviado ao Senado, no entanto, foi ampliado para outros equipamentos
acima de 10 mil lugares e ginásios esportivos acima de 5 mil lugares.
Também passou a abranger todas as modalidades esportivas e culturais,
e não apenas o futebol. A proposta limitava-se ainda a cidades com 500
mil habitantes, mas a obrigação passou a valer para qualquer cidade
que tenha equipamentos dessa magnitude.
O PLC, que altera o Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei 10.671,
de 2003), determina a gravação de imagens em todas as áreas do local
do evento, desde o momento da entrada do público até sua completa
saída. E estabelece prazo de um ano para os estádio e ginásios se adaptem à norma, sob pena de interdição em caso de descumprimento. Na
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), a proposta foi aprovada
com uma emenda de redação para citar o Estatuto do Torcedor já na
ementa do projeto.
A relatora da matéria na CCJ foi a senadora Leila Barros (PSB-DF).
Ela destacou que, apesar de ter sido apresentado em 2011 para atender
à Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, sediadas no Brasil, o projeto ainda é pertinente, pois a segurança em eventos
esportivos é um problema grave no país. O monitoramento por imagens
permitiria a identificação de transgressores e viabilizaria sua punição.
Segundo Leila, a instalação de detectores de metal nos estádios evitaria
a entrada de objetos que poderiam ser utilizados em atos de violência.
“Não é raro nos depararmos com cenas de selvageria envolvendo
torcedores em estádios. Apesar de a legislação brasileira prever penas
administrativas e criminais para casos de violência em estádios, muitas
vezes elas deixam de ser aplicadas pela dificuldade em se identificar os
autores”, explicou a senadora.
Fonte: Agência Senado
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ITEM 6
PROJETO DE LEI N° 3113, DE 2019
- Terminativo Altera a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para exigir a apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para a obtenção da autorização de posse ou porte de armas de fogo.
Autoria: Senador Styvenson Valentim (PODE/RN)
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Relatoria: Senador Otto Alencar
Resultado: Aprovado o Projeto.
Agência Senado
Exigência de exame toxicológico para posse
ou porte de arma passa na CCJ
Da Redação | 05/02/2020, 11h49
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (5) projeto que exige apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para a obtenção da autorização de posse ou porte de
armas de fogo. Como a decisão foi terminativa, o PL 3.113/2019 seguirá
para a Câmara dos Deputados caso não seja apresentado recurso para
votação no Plenário.
Do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), o projeto altera o
Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 2003) para estabelecer que
interessados na aquisição de posse ou porte de arma de fogo apresentem obrigatoriamente resultado negativo em exame toxicológico de larga janela de detecção. O teste é um tipo de exame que utiliza amostras
de cabelo, pelo ou unhas em sua análise para detectar o uso de substâncias proibidas, como cocaína, crack e anfetaminas. A avaliação deve
ser realizada em instituição credenciada pelo poder público e deverá ser
revalidada com periodicidade não inferior a três anos.
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O projeto estabelece ainda que a Polícia Federal e as Forças Armadas poderão submeter os proprietários de arma de fogo a exame toxicológico de forma aleatória, a qualquer momento e de surpresa, durante o
prazo da autorização, para flagrar eventuais usuários de drogas.
“A Lei até alude à comprovação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, mas nem sempre esse teste consegue detectar
o usuário de drogas”, apontou o senador.
O relator, Otto Alencar (PSD-BA), apresentou parecer favorável ao
projeto. Ele ressaltou que o uso de drogas pode alterar as faculdades
mentais, fazendo com que a pessoa cometa crimes.
“Muitas pessoas que não conseguem praticar crimes de ‘cara limpa’ ingerem bebidas alcoólicas ou usam drogas para criar coragem (embriaguez preordenada). Não é recomendável, portanto, que um usuário
de drogas tenha acesso a armas de fogo”, justificou Otto.
Fonte: Agência Senado
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PROJETO DE LEI N° 1898, DE 2019
- Terminativo Altera o art. 10 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para
estabelecer a perda da autorização de porte de armas de fogo se o portador ingerir bebida alcoólica ou fizer uso de substância psicoativa que
determine dependência.
Autoria: Senador Marcos do Val (PPS/ES)
Relatoria: Senador Otto Alencar
Relatório: Pela aprovação do Projeto e da emenda nº 1, com uma
emenda que apresenta.
Resultado: Aprovado o Projeto com as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ.
Agência Senado
Uso de álcool e drogas pode levar à apreensão
de arma de fogo, aprova CCJ
Da Redação | 05/02/2020, 12h15

Quem estiver portando arma de fogo e for flagrado sob efeito de
bebida alcoólica ou substância psicoativa que cause dependência poderá ter a autorização de porte cassada pelo prazo de dez anos e a arma
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apreendida. As restrições estão no Projeto de Lei (PL) 1.898/2019, aprovado nesta quarta-feira (5) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) por unanimidade, num total de 17 votos.
O Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 2003) já prevê a perda automática da autorização de porte de arma de fogo quando o seu
portador é detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito
de substâncias químicas ou alucinógenas. A proposta do senador Marcos do Val (Podemos-ES) aprimora e harmoniza a redação do estatuto
com o Código de Trânsito e insere a previsão de apreensão temporária
da arma.
Assim, pela proposta, haverá a perda automática do porte de arma
se o cidadão autorizado for encontrado ingerindo bebida alcoólica ou
usando substância química psicoativa, ou que cause dependência. A
comprovação deverá ocorrer por meio de teste, exame clínico ou de
laboratório, perícia ou outros procedimentos técnicos que detectem a
presença da substância no corpo humano.
Para o relator, senador Otto Alencar (PSD-BA), a redação atualizada
é mais eficaz, já que, segundo o projeto, apenas a “simples ingestão de
bebida alcoólica ou o uso de substância psicoativa” terá o condão de
suspender a eficácia do porte, não havendo, portanto, necessidade de
a pessoa autorizada estar em estado de embriaguez ou sob efeito de
substâncias químicas ou alucinógenas.
Ele apresentou emenda para acrescentar que, se for comprovada a
ingestão de bebida alcóolica ou o uso de substância psicoativa que determine dependência, além de ter a autorização cassada, o proprietário
ficará impedido de requerer nova autorização pelo prazo de dez anos.
Outra emenda, apresentada pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e acatada pelo relator, retira da proposta original a incumbência de a autoridade policial devolver a arma apreendida diretamente na
residência do proprietário.
Procedimentos
Segundo Marcos do Val, o projeto busca sanar as omissões quanto
aos procedimentos que devem se seguir à perda de eficácia da autorização já prevista no estatuto. Para isso, estabelece regras como a exigência de comunicação imediata do fato à Polícia Federal, para a execução
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da suspensão automática da autorização de porte. O policial responsável pela abordagem do infrator fará a apreensão temporária da arma
de fogo. A Polícia Federal deverá instaurar procedimento administrativo de averiguação do caso, intimando o proprietário do armamento
a apresentar sua defesa. Após a comprovação da conduta irregular no
processo administrativo instaurado pelo Polícia Federal, será cassada a
autorização de porte de arma de fogo por dez anos.
“Aliado ao direito de portar arma de fogo, deve marchar a responsabilidade de conduta da pessoa autorizada a portá-la, conscientizando-se de que, nessas circunstâncias, deve-se sempre se manter sóbrio”,
defende o autor.
Fonte: Agência Senado
5ª Reunião – 19/02/2020
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 242, DE 2018
- Terminativo Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para determinar que os micro-ônibus e
ônibus empregados nos serviços de transporte público possuam botão
de pânico.
Autoria: Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Pela aprovação do Projeto nos termos da Emenda Substitutiva que apresenta
Resultado: O Substitutivo é aprovado e será submetido a turno suplementar, nos termos do art. 282, do RISF.
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Agência Senado
Ônibus terão botão de pânico para acionar
segurança pública, aprova CCJ
Da Redação | 19/02/2020, 14h12

Para tentar inibir a ação de criminosos e reduzir o número de assaltos no transporte público, ônibus e micro-ônibus deverão ser equipados com botão do pânico. É o que determina projeto aprovado nesta
quarta-feira (19) na Comissão de Constituição, Justiça (CCJ).
Conforme o PLS 242/2018, que será submetido a turno suplementar de votação, o dispositivo a ser acionado pelo condutor ou pelo cobrador em caso de perigo informará a localização do veículo às autoridades
policiais. O projeto altera dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro –
CTB (Lei 9.503, de 1997) relacionados à especificação de equipamentos
obrigatórios nos veículos.
Apresentado pelo ex-senador Cássio Cunha Lima, o texto aprovado
é um substitutivo do relator, senador Fabiano Contarato (Rede-ES). De
acordo com a nova redação, ônibus e micro-ônibus zero-quilômetro terão prazo de um ano para instalar o botão de pânico. Para os veículos
que já estejam em circulação, o prazo de adaptação será maior: dois
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anos. Tudo isso após a regulamentação da lei pelo Conselho Nacional de
Trânsito (Contran).
Se confirmado no turno suplementar, o projeto será encaminhado
à Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Senado
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JURÍDICO – TRÂNSITO
16ª Reunião – 22/05/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 109, DE 2017
- Não Terminativo Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui o
Código de Trânsito Brasileiro”, para dispor sobre transporte escolar e
transporte remunerado não licenciado.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
CCJ aumenta penalidade para transporte pirata
e transporte escolar irregular
Da Redação | 22/05/2019, 12h00

Dirigir veículo de transporte escolar sem autorização específica poderá ser classificado como infração gravíssima. O aumento da penalidade está previsto no Projeto de Lei da Câmara (PLC) 109/2017, aprovado
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nesta quarta-feira (22) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ). O projeto, que segue para o Plenário, também torna mais rígida a
punição para quem fizer o chamado transporte pirata.
O PLC 109/2017 altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503,
de 1997) para tornar mais rígida a punição para quem fizer transporte
remunerado de pessoas ou bens sem possuir licença para tal.
O texto converte de infração grave para gravíssima a realização de
transporte escolar não-autorizado. Já o chamado “transporte pirata”
passará de infração média para gravíssima. As multas desta natureza
implicam perda de sete pontos na carteira de habilitação. As duas infrações também estarão sujeitas a medida administrativa de remoção do
veículo.
O relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) manifestou apoio
ao projeto.
“Quanto ao mérito, somos favoráveis ao projeto. O transporte irregular de escolares, sem o porte da autorização, e sem atender às regras impostas no art. 136 do Código, coloca em risco a vida de seus pequenos passageiros e deve ser coibido de maneira robusta”, sustentou
Anastasia no seu parecer.
Anastasia ressaltou durante a reunião desta quarta-feira que o projeto não trata da atividade de motoristas de aplicativos:
— Ele [o projeto] torna mais rígidas as regras quanto ao transporte
clandestino. Não há nada em relação ao transporte de aplicativos, que
já é regulamentado — assinalou.
Fonte: Agência Senado
40ª Reunião – 14/08/2019
PROJETO DE LEI N° 600, DE 2019
- Terminativo Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a substituição de pena dos crimes previstos no §3º do art. 302 e no §2º do art. 303.
Autoria: Senador Fabiano Contarato (REDE/ES)
Relatoria: Senador Marcos do Val
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Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.
Crime de trânsito pode deixar de ter pena alternativa, garante CCJ
Da Redação | 14/08/2019, 16h35
Penas restritivas de direito - chamadas de alternativas, por serem
mais leves - poderão deixar de ser aplicadas ao motorista que dirigir
embriagado e ferir ou matar alguém em um acidente de trânsito. Esse
endurecimento na punição deverá constar do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei 9.503, de 1997).
A mudança está prevista no Projeto de Lei (PL) 600/2019, aprovado
em decisão final nesta quarta-feira (14), na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ). Apresentada pelo senador Fabiano Contarato
(Rede-ES) e com voto favorável do relator, senador Marcos do Val (Cidadania-ES), a matéria será agora avaliada pela Câmara dos Deputados.
O CTB já determina pena de reclusão para quem dirigir sob efeito
de álcool ou outra substância psicoativa e for condenado por lesão corporal e homicídio culposos (não intencionais) no trânsito. No entanto,
nem sempre esse rigor é seguido na definição da pena.
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A repressão ao condutor embriagado se torna mais maleável, segundo observou Marcos do Val, quando o juiz decide ampará-la no artigo 44, inciso I, do Código Penal – CP (Decreto-lei 2.848, de 1940). Esse
dispositivo admite a substituição das penas privativas de liberdade (prisão) por penas restritivas de direitos (alternativas), quando o crime for
culposo. Para vetar essa possibilidade, o PL 600/2019 insere no Código
de Trânsito a determinação expressa de que essa disposição do CP não
se aplica aos crimes de trânsito culposos.
“A reprovabilidade social que recai sobre alguém que se embriaga e
mata ou fere um inocente deve ser proporcional à dor que causa à vítima, se sobreviver, e à sua família. Queremos que referidos autores passem ao menos um período mínimo na prisão, como um preso comum,
ainda que no regime semiaberto ou aberto. A prisão tem um evidente
potencial dissuasório e não vemos por que não a utilizar, quando necessário”, pontuou o relator.
Apesar de reconhecer avanços com o advento da Lei Seca, Contarato lamenta a insistência de muitos motoristas em continuar dirigindo
sob efeito de álcool e outras substâncias psicoativas sem, contudo, assumir o risco de provocar acidentes de trânsito.
“No Brasil, somente no ano de 2017, o seguro DPVAT cobriu 383.993
indenizações por morte, invalidez permanente e despesas médicas decorrentes de acidentes de trânsito”, registrou Contarato na justificação
do projeto.
Voto em separado
O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) chegou a apresentar voto
em separado sugerindo a rejeição do PL 600/2019. No seu ponto de
vista, parece incorreta a possibilidade de se punir um crime culposo no
trânsito de modo semelhante à punição de um crime doloso. No entanto, durante a discussão da matéria, Rodrigo disse que entrou em entendimento com o autor e relator, e declarou que abriu mão da negativa ao
projeto.
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Fonte: Agência Senado
60ª Reunião – 08/10/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 23, DE 2018
- Não Terminativo Cria o Cadastro Nacional de Instrumentos Fixos de Fiscalização Eletrônica de Trânsito (Cifet) e acrescenta inciso ao art. 19 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor
sobre a organização e manutenção desse cadastro.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Favorável ao Projeto com a emenda que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ.
CCJ aprova
cadastro nacional de radares eletrônicos de trânsito
Da Redação | 08/10/2019, 14h12
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta terça-feira (8) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 23/2018, que cria o Cadastro
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Nacional de Instrumentos Fixos de Fiscalização Eletrônica de Trânsito
(Cifet). O texto vai ao Plenário.
O Cifet será um banco de dados nacional sobre os radares fixos
de trânsito, gerenciado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O órgão vai disponibilizar as informações gratuitamente para
consulta pública na internet, em seu site oficial.

Segundo o PLC 23/2018, o Cifet deverá armazenar, entre outros
dados, localização de instalação dos radares; data de desativação ou
suspensão de operação; termos de contratação do serviço; e estudos
técnicos que justifiquem a instalação do mecanismo de controle de velocidade no trânsito. O projeto também estabelece prazo de 360 dias
— contados da publicação da nova lei — para que os equipamentos de
fiscalização de trânsito já instalados e em funcionamento sejam cadastrados no sistema.
Mudança
O relator, senador Fabiano Contarato (Rede-ES), afirmou que o
projeto é importante para ampliar a transparência das informações do
poder público. “Embora seja possível obter as informações solicitadas
por meio dos Diários Oficiais e da Lei de Acesso à Informação, seria neBalanço de atividades 2019 - 2020
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cessário consultar a União, todos os Estados e parte dos mais de 5,5 mil
municípios que compõem a federação, visto que cada esfera tem jurisdição sobre determinados tipos de via”, considerou Contarato no parecer.
No entanto, ele sugeriu uma emenda para eliminar a punição imposta aos entes da Federação que não conseguirem criar e alimentar o
Cifet no prazo de 360 dias. Pelo projeto, esse descumprimento levaria à
suspensão imediata dos instrumentos de fiscalização eletrônica de trânsito já ativados, tornando inválida qualquer infração por eles registrada
no período compreendido entre a data limite para o seu cadastramento
e a efetiva suspensão da operação.
“Não se pode prejudicar a segurança de todos no trânsito, suspendendo a operação de radares, em função de procedimentos burocráticos. Já existem formas de responsabilizar os gestores públicos que não
cumprem as determinações legais, dispostas em seus estatutos e em
leis que tratam de processos administrativos”, sustentou Contarato.
Fonte: Agência Senado
61ª Reunião – 09/10/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 152, DE 2017
- Terminativo Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para determinar que somente poderão ser
comercializados os modelos de veículos que tenham alcançado resultados mínimos em testes de impacto (crash tests).
Autoria: Senador Elmano Férrer (PMDB/PI)
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Pela aprovação do Projeto na forma da Emenda Substitutiva que apresenta Resultado: Aprovado o Substitutivo, que será submetido a Turno Suplementar, nos termos regimentais.
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Veículos novos vão passar por teste de impacto
antes da venda, decide CCJ
Da Redação | 09/10/2019, 14h08

Automóveis, caminhonetes e utilitários novos, nacionais e importados, poderão ter de passar por testes de impacto (crash tests) antes de
sua comercialização no país. A exigência está em substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado (PLS) 152/2017, do senador Elmano Férrer (Podemos-PI) aprovado nesta quarta-feira (9) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta precisa passar por turno suplementar de votação
na comissão.
A princípio, a proposta pretendia aplicar essa determinação a todos
os modelos de veículos novos à venda no Brasil. Substitutivo elaborado
pelo relator, senador Fabiano Contarato (Rede-ES), a restringiu apenas
aos veículos de passeio. Outras mudanças importantes são sugeridas
pelo texto alternativo, como a entrada em vigor das novas regras após
dois anos de sua transformação em lei.
Selo e importados
O PLS 152/2017 colocava como responsabilidade das próprias montadoras a “ampla” divulgação dos resultados dos testes de impacto. A
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pontuação de cada modelo deveria ser exibida em campanhas publicitárias e também no site da montadora na internet. Contarato considerou,
entretanto, que uma “medida mais econômica e eficaz” seria orientar o
consumidor por meio de um selo, a ser afixado no para-brisa dos modelos testados.
O substitutivo recomendou essa divulgação também em anúncios
em vídeo, televisionados ou veiculados na internet, em publicidade impressa ou em imagem na internet. Regulamentação da iniciativa deverá
estipular o conteúdo, o tempo mínimo de exibição e o tamanho do selo.
Apesar de pequenas diferenças de redação, o texto do projeto e o
alternativo de Contarato convergem sobre a testagem de veículos importados à venda no Brasil. Esses carros ficarão dispensados de nova
avaliação desde que tenham sido submetidos a crash tests em seu país
de origem. Tudo isso amparado por regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Contarato frisou que carros mais seguros trarão impactos à gestão
pública, com menos gastos com acidentados no Sistema Único de Saúde
(SUS) e menos benefícios pagos pela Previdência Social (pensões por
morte, invalidez e auxílios-doença).
— A vida humana o valor dela é incomensurável. Isso é o mínimo
que temos que garantir para preservar cada vez mais o principal bem
jurídico, a vida humana e a integridade física — disse o relator.
Elmano Férrer agradeceu pela aprovação unânime na comissão e
pelo “auxílio na redução de mortes no Brasil”.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 70, DE 2016
- Não Terminativo Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para obrigar a divulgação de número de
telefone para denúncia de irregularidades, na parte traseira dos veículos
de transporte coletivo de passageiros.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
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Relatório: Favorável ao Projeto nos termos do Substitutivo que
apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto nos termos da
Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo).
Ônibus terá que divulgar telefone para denúncias
contra motorista, aprova CCJ
Da Redação | 09/10/2019, 12h59

Os veículos de transporte coletivo poderão ser obrigados a divulgar,
em sua parte traseira, um número de telefone para que a população
denuncie irregularidades cometidas pelo motorista ou pela empresa de
ônibus. A exigência consta do Projeto de Lei da Câmara 70/2016, aprovado nesta quarta-feira (9) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
A matéria segue para o Plenário.
O texto aprovado é um substitutivo do senador Fabiano Contarato (Rede-ES). O projeto original, aprovado na Câmara, previa a inclusão
da exigência no Código de Trânsito Brasileiro (CTB, Lei 9.503, de 1997).
Mas, de acordo com Contarato, o CTB não admite a autuação do infrator
de trânsito com base em denúncias. Por isso, ele decidiu incluir a exigênBalanço de atividades 2019 - 2020
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cia na Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587, de 2012), em
um artigo que trata da participação da sociedade civil no planejamento,
na fiscalização e na avaliação da mobilidade urbana, na forma de Ouvidoria.
— De acordo com essa lei, aos órgãos gestores dos entes federativos incumbidos respectivamente do planejamento e gestão do sistema
de mobilidade urbana cabe avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar
desempenhos, garantindo a consecução das metas de universalização e
de qualidade — destacou o relator.
O PLC, de autoria do deputado Roberto de Lucena (Podemos-SP),
torna lei uma medida que já é adotada na prática por algumas empresas. Para o parlamentar, o número de acidentes envolvendo veículos de
transporte coletivo vem crescendo nos últimos anos, e isso poderia ser
evitado se os motoristas conduzissem os veículos com mais cautela e
obedecendo rigorosamente as regras de trânsito.
Fonte: Agência Senado
62ª Reunião – 16/10/2019
TURNO SUPLEMENTAR DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 152, DE 2017
- Terminativo Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, para determinar que somente poderão ser
comercializados os modelos de veículos que tenham alcançado resultados mínimos em testes de impacto (crash tests).
Autoria: Senador Elmano Férrer (PMDB/PI)
Relatoria do Projeto: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Pela aprovação do Substitutivo.
Resultado: O Substitutivo é dado como definitivamente adotado,
em Turno Suplementar, nos termos do art. 284 do RISF.
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Veículo novo só poderá ser vendido se passar
por teste de impacto, confirma CCJ
Da Redação | 16/10/2019, 11h41

Automóveis, caminhonetes e veículos utilitários novos, nacionais
ou importados, poderão ter de passar por testes de impacto (crash tests)
antes de sua comercialização no país. A exigência está em substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 152/2017, do senador Elmano Férrer
(Podemos-PI), confirmado em turno suplementar nesta quarta-feira (16)
na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta seguirá para a
Câmara dos Deputados, se não houver recurso para análise em Plenário.
A princípio, o projeto pretendia aplicar essa determinação a todos
os modelos de veículos novos à venda no Brasil. Mas texto alternativo
do relator, senador Fabiano Contarato (Rede-ES), restringiu-a apenas
aos veículos de passeio. Outras mudanças importantes são sugeridas
pelo substitutivo, como a entrada em vigor das novas regras após dois
anos da transformação em lei.
Selo
O PLS 152/2017 colocava como responsabilidade das próprias montadoras a “ampla divulgação” dos resultados dos testes de impacto. A
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pontuação de cada modelo deveria ser exibida em campanhas publicitárias e também no site da montadora na internet. Contarato considerou,
entretanto, que uma medida mais econômica e eficaz seria orientar o
consumidor por meio de um selo, a ser afixado no para-brisa dos modelos testados.
O substitutivo recomendou essa divulgação também em anúncios
em vídeo, televisionados ou veiculados na internet, em publicidade impressa ou em imagem na internet. Regulamentação da iniciativa deverá
estipular o conteúdo, o tempo mínimo de exibição e o tamanho do selo.
Importados
Apesar de pequenas diferenças de redação, o texto do projeto e o
texto alternativo de Contarato convergem sobre a testagem de veículos
importados à venda no Brasil. Esses carros ficarão dispensados de nova
avaliação, desde que tenham sido submetidos a crash tests em seu país
de origem. Tudo isso amparado por regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Contarato frisou que carros mais seguros trarão impactos à gestão
pública, com menos gastos com acidentados no Sistema Único de Saúde
(SUS) e menos benefícios pagos pela Previdência Social (pensões por
morte, invalidez e auxílios-doença).
— O valor da vida humana é incomensurável. Isso é o mínimo que
temos que garantir para preservar cada vez mais o principal bem jurídico, a vida humana e a integridade física — disse o relator, na primeira
votação do texto.
Fonte: Agência Senado
1ª Reunião – 05/02/2020
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 356, DE 2015
- Terminativo Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para determinar que as informações referentes a multas e pontos que ensejam a suspensão do direito de dirigir estejam disponíveis na internet aos respectivos proprietários e condutores.
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL/AP)
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Relatório: Pela aprovação do Projeto com duas emendas que apresenta.
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Resultado: Aprovado o Projeto com as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ.
Agência Senado
Multas e pontos na carteira devem estar disponíveis
na internet, decide CCJ
Da Redação | 05/02/2020, 12h45

As informações referentes a multas de trânsito e pontos que ensejam a suspensão do direito de dirigir deverão estar disponíveis na
internet aos respectivos proprietários e condutores. A inserção dessa
determinação na Lei 9.503/1997, que dispõe sobre o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é instituída pelo Projeto de Lei do Senado (PLS)
356/2015, aprovado nesta quarta-feira (5) na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ).
O texto é terminativo e segue para a Câmara dos Deputados caso
não seja apresentado recurso para votação no Plenário.
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Autor do projeto, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) considera necessária mais transparência nos dados referentes às multas (no
caso dos proprietários) e aos pontos na carteira de habilitação (no caso
dos condutores), a fim de viabilizar a ampla defesa, bem como atingir
fins educativos. De acordo com Randolfe, muitos estados já cumprem
essa determinação. Assim, a norma apenas inclui essa exigência no CTB,
que é de 1997, período em que a internet não era amplamente utilizada
por esses órgãos.
Como os dados a serem disponibilizados são integrantes da base
do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach) e do Registro
Nacional de Veículos Automotores (Renavam), cuja competência para
organizar e manter é do Denatran,
A proposta recebeu parecer favorável do relator, senador Fabiano
Contarato (Rede-ES), que apresentou emenda para inserir essa mudança no artigo do CTB que trata das atribuições desse órgão. Outra emenda do relator impõe a exigência somente após 180 dias da aprovação da
futura lei. O intuito, segundo o senador, é dar tempo para os órgãos de
trânsito que ainda não disponibilizam essas informações a ajustarem os
bancos de dados e sistemas.
Contarato afirmou que a proposta segue o princípio da publicidade
do serviço público.
— Toda medida que vem para dar publicidade, até mesmo para o
próprio motorista para fazer o controle das multas e ter mais cautela,
ajudam a garantir a segurança no sistema viário — assinalou.
Fonte: Agência Senado
4ª Reunião – 12/02/2020
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 150, DE 2015
- Não Terminativo Concede anistia aos condutores de veículos automotores multados
pelo não uso de extintor de incêndio ou pelo uso de equipamento vencido.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Contrário ao Projeto
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Resultado: Aprovado o Parecer contrário ao Projeto.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 170, DE 2015
- Não Terminativo Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre veículos antigos modificados.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Contrário ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer contrário ao Projeto.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 173, DE 2015
- Não Terminativo Acrescenta parágrafo ao art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre comprovação de infração detectada por aparelho eletrônico ou por
equipamento audiovisual.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Contrário ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer contrário ao Projeto.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 46, DE 2018
- Não Terminativo Concede anistia às multas e às sanções previstas no art. 250 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
aplicadas no período de até 90 (noventa) dias após a entrada em vigor
da Lei nº 13.290, de 23 de maio de 2016, aos motoristas que tenham
transitado em rodovias com os faróis apagados.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Contrário ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer contrário ao Projeto
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 193, DE 2019
- Não Terminativo Modifica a Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, para
estabelecer critérios objetivos para a prestação de assistência pela Defensoria Pública.
Autoria: Senador Siqueira Campos (DEM/TO)
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Contrário ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer contrário ao Projeto.
Agência Senado
CCJ rejeita projetos que concedem anistia a motoristas multados
Da Redação | 12/02/2020, 12h57

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou nesta quarta-feira (12) três projetos de Lei da Câmara (PLCs) que concedem anistia a
motoristas multados por infrações de trânsito. As matérias com parecer
contrário seguem agora para o Plenário do Senado.
O PLC 150/2015 anistia condutores multados pelo não uso de extintor de incêndio ou pelo uso de equipamento vencido. O PLC 46/2018
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perdoa multas aplicadas a motoristas flagrados com os faróis apagados
no período de até 90 após a entrada em vigor da Lei 13.290, de 2016.
O PLC 173/2015 anula infrações detectadas por aparelho eletrônico ou
por equipamento audiovisual em desacordo com a regulamentação do
Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O relator das três proposições,
senador Fabiano Contarato (Rede-ES), defendeu a rejeição das matérias.
— Considera-se praticada a infração no momento da ação. Não há
motivo ou razoabilidade para anistia —afirmou.
Contarato recomentou ainda a rejeição do PLC 170/2015. O texto
libera veículos antigos modificados para circularem sem equipamentos
de segurança, como encosto de cabeça, airbag e dispositivo de emissão
de gases poluentes e de ruído. A CCJ aprovou o relatório contrário ao
texto, que agora segue para o Plenário
Fonte: Agência Senado
5ª Reunião – 19/02/2020
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 435, DE 2015
- Terminativo Altera os arts. 291 e 302 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para incluir como causa de aumento de pena, no homicídio culposo, o uso de aparelho celular
ou similar na direção de veículo automotor.
Autoria: Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP)
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Pela aprovação do Projeto com a emenda que apresenta.
Resultado: Aprovado o Projeto e a Emenda nº 1-CCJ.
Agência Senado
Tolerância zero para celular ao volante: CCJ aprova punição
maior em caso de homicídio
Rodrigo Baptista | 19/02/2020, 13h17
O uso de celular ou aparelho similar ao volante pode aumentar —
de um terço à metade — a pena por homicídio culposo no trânsito. O
endurecimento da punição passará a ser prevista no Código de Trânsito
Brasileiro – CTB (Lei 9.503, de 1997) segundo o Projeto de Lei do Senado
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(PLS) 435/2015, aprovado em decisão final pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (19).
A proposta de tolerância zero para o uso de celular ao volante foi
apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP),
que alertou, em sua justificação, para as implicações negativas do uso
massivo de celulares pelos motoristas sobre as condições de segurança
no trânsito.

“Se há tolerância zero para a ingestão de bebida alcoólica, resultante da Lei 11.705, de 2008 (Lei Seca), seria prudente e muito bem-vinda
uma campanha, por exemplo, ‘Pare de CHATear ao volante. Desligue seu
celular enquanto dirige’”, defendeu Alcolumbre.
Mensagem de texto ou voz
O relator do PLS 435/2015, senador Fabiano Contarato (Rede-ES),
concordou que um maior rigor na legislação de trânsito, acompanhado
de ações educativas e de fiscalização mais efetiva, como as incentivadas
pela Lei Seca, deverá ajudar a refrear a imprudência dos motoristas.
“Assim, comungo com a opinião do autor da proposição, que entende ser necessário aumentar a pena do crime de homicídio culposo se

432

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

o agente estiver utilizando telefone celular, como forma de inibir o seu
uso”, declarou Contarato no parecer.
Apesar dessa concordância, o relator resolveu apresentar emenda
para deixar claro, no projeto, que a punição também se aplica ao motorista que enviar mensagem de texto ou de voz por celular ou similar
enquanto dirige.
Por fim, o PLS 435/2015 estabelece a comprovação do uso do celular ao volante por meio da quebra do sigilo telefônico do condutor,
limitada à data do registro da infração. O CTB classifica como infração
gravíssima o uso da telefonia móvel na condução de veículos.
Se não houver recurso para votação da proposta pelo Plenário do
Senado, será enviada, em seguida, à Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 81, DE 2018
- Terminativo Altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer barras de proteção lateral como componentes de uso obrigatório nos veículos.
Autoria: Senador Ciro Nogueira (PP/PI)
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.
Agência Senado
Obrigatoriedade de barras de proteção lateral
em veículos vai à Câmara
Da Redação | 19/02/2020, 13h18
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, em
decisão final, projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei
9.503, de 1997) para estabelecer barras de proteção lateral como itens
obrigatórios nos veículos. O PLS 81/2018 é de autoria do senador Ciro
Nogueira (PP-PI) e recebeu voto favorável do relator, senador Fabiano
Contarato (Rede-ES).
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De acordo com Ciro, estudos realizados na Suécia, país que primeiro desenvolveu a tecnologia, concluíram que a presença da estrutura
de proteção de impacto lateral reduz em 54% a ocorrência de lesões de
gravidade moderada ou superior nos ocupantes. Quando aliado a airbags frontais, a redução chega a 61%, ampliando-se para 72% com airbags frontais e laterais combinados.
O autor da proposta observa ainda que as colisões laterais são o
segundo tipo mais grave de acidente automobilístico, perdendo apenas
para as colisões frontais. E ressalta que algumas montadoras já incluem
o dispositivo de segurança na fabricação dos automóveis, enquanto outras continuam a fabricar veículos sem as barras de proteção.
Para Contarato, é de fundamental importância que os veículos que
circulem nas vias brasileiras sejam dotados, sempre que possível, de todas as tecnologias e equipamentos destinados a aumentar a segurança
de seus ocupantes.
“Tendo em vista que boa parte dos veículos comercializados no
Brasil já conta com as barras de proteção lateral, é pertinente que a sua
instalação passe a ser compulsória. Trata-se de medida já adotada por
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diversas montadoras, de baixo impacto financeiro e alto retorno para a
sociedade”, avalia o relator no parecer.
Como é terminativo, o PLS 81/2018 poderá ser enviado direto à Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação pelo Plenário
do Senado.
Fonte: Agência Senado
TRAMITAÇÃO CONJUNTA
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 255, DE 2018
- Terminativo Altera o art. 267 do Código Brasileiro de Trânsito, para tornar obrigatória a conversão de multa em advertência, nos casos de infrações
leves ou médias de motoristas não reincidentes.
Autoria: Senador Wilder Morais (DEM/GO)
TRAMITA EM CONJUNTO
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 370, DE 2018
- Terminativo Altera o art. 267 do Código Brasileiro de Trânsito, para obrigar a
conversão de multa em advertência nos casos de infrações leves ou médias de motoristas não reincidentes.
Autoria: Senador Dário Berger (MDB/SC)
Relatoria: Senador Fabiano Contarato
Relatório: Pela aprovação do PLS nº 255/2018, com três Emendas
que apresenta, e pela rejeição do PLS 370/2018.
Resultado: Aprovado o PLS nº 255/2018 e as Emendas nºs 1-CCJ a
3-CCJ e rejeitado o PLS nº 370/2018.
Agência Senado
Multa leve ou média a bom motorista poderá
ser transformada em advertência
Da Redação | 19/02/2020, 14h22
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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (19) projeto que transforma em advertência a multa leve ou média
aplicada ao condutor que não tiver cometido qualquer infração nos últimos 24 meses. O PLS 255/2018, do ex-senador Wilder Moraes, segue
para a Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para votação em
Plenário.

Os senadores da CCJ também analisaram o PLS 370/2018, de Dário Berger (MDB-SC), que trata do mesmo assunto, mas a proposta foi
rejeitada por ser mais recente. Ambos os autores consideram que a autoridade de trânsito deveria como regra aplicar primeiro a pena menos
grave (advertência), para só então, em caso de reincidência, se valer da
punição mais rigorosa (multa).
No entanto, segundo eles, isso não ocorre, o que penaliza os bons
condutores que, por distração, cometem uma infração de natureza leve
ou média. Para eles, a medida não acarretará aumento da impunidade,
uma vez que os infratores contumazes raramente preencherão os requisitos para a conversão da penalidade de multa em advertência.
No parecer favorável à primeira proposta e pela rejeição do PLS
370, o relator, senador Fabiano Contarato (Rede-ES), apresentou emen-
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da que alongou o prazo para aplicação da medida de 12 para 24 meses,
prevista inicialmente no PLS 255.
“Como forma de incentivar o fiel cumprimento da legislação de
trânsito, considero prudente alongar o prazo previsto para vinte e quatro meses”, defende Contarato no relatório.
Fonte: Agência Senado
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REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
E NORMAS CONEXAS
13ª Reunião – 15/05/2019
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO N° 57, DE 2015
- Não Terminativo Dispõe sobre a adaptação do Regimento Interno do Senador Federal à Constituição Federal, definindo como aberta a votação nos casos
em que especifica.
Autoria: Senador Reguffe (PDT/DF)
Relatoria: Senadora Juíza Selma
Relatório: Favorável ao Projeto e à Emenda nº 2 nos termos do Substitutivo que apresenta, e pela prejudicialidade da Emenda nº 1-PLEN.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto e à Emenda nº
2 nos termos da Emenda nº 3-CCJ (Substitutivo), e pela prejudicialidade
da Emenda nº 1-PLEN.
CCJ aprova
voto aberto para perda de mandato, prisão em flagrante
de senador e eleição da Mesa
Da Redação | 15/05/2019, 14h29
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O Senado poderá ter voto aberto nas análises de perda de mandato
e prisão em flagrante de senador por crime inafiançável. O voto aberto também deverá ser adotado para eleição da Mesa Diretora. É o que
determina o Projeto de Resolução do Senado (PRS) 57/2015, aprovado
nesta quarta-feira (15), na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). O texto agora segue para análise da Comissão Diretora, e na
sequência, vai ao Plenário.
O projeto de resolução altera o Regimento Interno do Senado Federal (Resolução 93, de 1970) e o Código de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução 20, de 1993) e é de autoria do senador Reguffe (Sem partido-DF). Para ele, “a sociedade não mais tolera o voto secreto no Congresso Nacional”.
Na CCJ, a relatora, senadora Juíza Selma (PSL-MT), acatou parte da
redação sugerida anteriormente pelo ex-senador Romero Jucá quanto à
localização das mudanças nos diplomas legais. O texto original só alterava o Regimento Interno. A nova redação incorpora decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) sobre a prisão em flagrante de senador e faz ajustes no Código de Ética.
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“É indiscutível que o Regimento Interno desta Casa, cujo texto é
pré-constitucional, necessita, de forma incontornável, caminhar alinhado não somente com o texto da vigente Constituição Federal, mas,
igualmente, com a valiosa construção jurisprudencial da nossa Corte
Constitucional sobre o funcionamento interno do Senado Federal, a
partir dos ditames constitucionais positivados”, diz Selma em seu texto
alternativo.
A votação aberta para a Mesa do Senado foi incluída por emenda
apresentada por Lasier Martins (Pode-RS) e acatada pela comissão.
Se a proposição for definitivamente aprovada pelos senadores, a
perda do mandato será decidida em votação aberta, por maioria absoluta. Já a decisão sobre a prisão em flagrante de crime inafiançável será
por votação aberta e maioria simples.
Fonte: Agência Senado
31ª Reunião – 03/07/2019
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO N° 26, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970 – Regimento
Interno do Senado Federal, para determinar a criação do Colégio de Líderes.
Autoria: Senadora Eliziane Gama (PPS/MA)
Relatoria: Senador Lasier Martins
Relatório: Favorável ao Projeto e à Emenda nº 1, nos termos do
Substitutivo que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto e à Emenda
nº 1, nos termos da Emenda nº 2-CCJ (Substitutivo).
Aprovada na CCJ a criação do Colégio de Líderes do Senado
Da Redação | 03/07/2019, 17h30
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (3), substitutivo ao Projeto de Resolução do Senado (PRS)
26/2019, que cria o Colégio de Líderes do Senado Federal, a exemplo do
que já existe na Câmara dos Deputados. O texto segue para análise da
Comissão Diretora (CDir).
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A autora, senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), defende a atualização do Regimento Interno do Senado Federal (Risf) por entender que
o texto “está acometido de muitas previsões que já não são condizentes
com as melhores e mais modernas práticas democráticas”.

“Uma das lacunas que nos parece mais expressiva é a ausência de
um colegiado de líderes de partidos políticos e blocos parlamentares
atuantes na Casa, com um perfil que reconheça a tal órgão competências
e prerrogativas adequadas à relevância desses senadores e senadoras,
diluindo tanto quanto possível, poderes que, hoje, são excessivamente
confluentes a órgãos por vezes não tão representativos”, pontuou Eliziane na justificação do projeto.
O relator, senador Lasier Martins (Podemos-RS), considerou a iniciativa oportuna.
“A formalização da existência e do funcionamento do Colégio de
Líderes significa um importante passo à frente para a democratização e
para a descentralização da estrutura de funcionamento do Senado Federal, indo também ao encontro das reivindicações da sociedade e da
opinião pública por conferir maior transparência e maior publicidade”,
defendeu,
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Decisões
Pelo texto, as decisões do Colégio de Líderes, se não houver consenso, serão tomadas por maioria absoluta, ponderando-se os votos
dos líderes de partidos políticos e blocos parlamentares com o número
de integrantes das bancadas.
O colegiado poderá provocar o presidente do Senado para transformar sessões públicas em secretas e para a criação de comissão para
a representação externa do Senado. A pauta da Ordem do Dia deverá ser elaborada pelo presidente do Senado, podendo ser modificada
pelo Colégio de Líderes com a inclusão ou retirada de matérias. Eles
também deverão ser ouvidos antes da convocação de sessões extraordinárias.

O Colégio de Líderes também poderá propor a transformação das
sessões deliberativas em sessões de debates temáticos para discussões
e deliberações de assuntos relevantes de interesse nacional previamente fixados, inclusive com possibilidade de realização de Ordem do Dia
temática. Hoje, quem pode propor isso é o presidente do Senado, um
terço dos senadores ou líderes que representem esse número. A proposta precisa ser aprovada pelo Plenário.
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Mudanças
Originalmente, a proposta estabelecia a composição do Colégio de
Líderes pelas lideranças dos partidos políticos, dos blocos parlamentares, do governo e por uma representante da bancada feminina. O texto
alternativo apresentado por Lasier inseriu nesse rol o presidente do Senado e designou a Procuradora Especial da Mulher como a representante da bancada feminina, sugestão do senador Angelo Coronel (PSD-BA).
O PRS 26/2019 também concedia apenas direito a voz ao líder do
governo e aos líderes partidários integrantes de blocos parlamentares
no novo colegiado. Lasier manteve essa restrição ao líder do governo e
a estendeu à procuradora especial da Mulher, mas permitiu voz e poder
de votação ao líder de partido político membro de bloco parlamentar.
Quebra de decoro
Diversos dispositivos do Risf foram alterados pelo PRS 26/2019
para que o Colégio de Líderes passasse a opinar em várias situações do
cotidiano legislativo e parlamentar. A princípio, a proposta concedia ao
colegiado o poder de provocar manifestação da Mesa Diretora quanto à
prática de ato de algum senador incompatível com o decoro parlamentar ou com a compostura pessoal nas dependências da Casa. No entanto, essa permissão foi eliminada pelo relator.
“Entendemos não ser próprio do Colégio de Líderes a decisão de representar contra determinado senador por quebra de decoro parlamentar. Em caso de violação da Constituição e do Regimento Interno por
parte de parlamentar, existem outros meios para que o ato seja apreciado e julgado, conforme o caso. Ademais, poderão representar contra
senador diretamente no Conselho de Ética, caso o fato enseje perda de
mandato, a Mesa ou partido político com representação no Congresso
Nacional”, afirmou Lasier no parecer.
Calendário especial
Lasier, em seu texto alternativo, estabeleceu competência exclusiva ao Colégio de Líderes para apresentar requerimento de calendário
especial regulando a análise e votação de Propostas de Emenda à Constituição (PECs). O relator observou que, atualmente, esse calendário é
utilizado informalmente para dar tramitação mais célere às propostas
de alteração constitucional.
Balanço de atividades 2019 - 2020

443

“Tal requerimento se faz necessário quando o Plenário pretende
conferir às PECs o rito sumário, suprimindo etapas, interstícios e prazos regimentais. Ocorre que tal requerimento não é previsto regimentalmente, sendo utilizado apenas quando há acordo de lideranças na
tramitação dessas matérias”, explicou Lasier.
Também foi definido dia e horário da reunião do novo colegiado:
terças-feiras, às 14h30. Admitiu ainda sua convocação extraordinária
por líderes que representem a maioria absoluta dos membros da Casa
ou pelo presidente do Senado.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO N° 9, DE 2015
- Não Terminativo Altera o Regimento Interno do Senado Federal para estabelecer
novo procedimento para a proposição INDICAÇÃO.
Autoria: Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP)
Relatório: Favorável ao Projeto, nos termos da Emenda Substitutiva
que apresenta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo)
Avança projeto que altera regimento para reforçar sugestões
do Senado a outros Poderes
Da Redação | 03/07/2019, 11h44
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (3) novas finalidades para a proposição legislativa classificada como “indicação”. O Projeto de Resolução do Senado (PRS)
9/2015, de autoria do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente
da Casa, modifica o Regimento Interno para reforçar sugestões de senadores a outros Poderes. Como o PRS 9/2015 foi alterado por substitutivo, deverá ser submetido a turno suplementar de votação na CCJ antes
de ser examinado pela Comissão Diretora.
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A iniciativa pretende aplicar ao Senado o uso já adotado pela Câmara dos Deputados para indicações. Esse tipo de proposição é muito
utilizado na Câmara para sugerir a outro Poder o envio de projeto de lei
sobre matéria de sua iniciativa exclusiva, a adoção de providências ou a
realização de ato administrativo ou de gestão.
No Senado, hoje as indicações têm alcance restrito à Casa. De acordo com o regimento, esse tipo de proposição corresponde “a sugestão
de senador ou comissão para que o assunto nela focalizado seja objeto
de providência ou estudo pelo órgão competente da Casa, com a finalidade do seu esclarecimento ou formulação de proposição legislativa”.
“Na Câmara dos Deputados, a redação [do dispositivo sobre indicação] é mais ampla, possibilitando ao parlamentar daquela Casa até
mesmo o envio de projeto cuja matéria seja de sua iniciativa exclusiva,
enquanto tal prerrogativa é proibida ao parlamentar do Senado Federal”, explicou Alcolumbre na justificação do PRS 9/2015.
A proposta recebeu substitutivo do relator, Antonio Anastasia (PSDB-MG). Ele considera que a medida merece ser aprovada, por promover importante aperfeiçoamento no Regimento Interno do Senado. Para
o senador, o projeto atende demanda antiga da Casa, ao equiparar o
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instrumento regimental da indicação, no Senado, ao mesmo instituto
existente no Câmara dos Deputados.
Substitutivo
Segundo observou o relator, a necessidade de mudança na finalidade dessa proposição é tão reconhecida e urgente que, além do PRS
9/2015, há mais dois projetos com esse objetivo em tramitação no Senado: o PRS 23/2015, do ex-senador Ronaldo Caiado, e o PRS 28/2019,
do senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Anastasia resolveu elaborar substitutivo para consolidar as sugestões lançadas em cada um deles.
O texto alternativo estabelece duas finalidades para a indicação no
Senado: uma se dirige a outro Poder e a outra, a órgão ou comissão
competente da própria Casa, ambas visando à adoção de providência ou
elaboração de proposição de sua competência.
O PRS 28/2019 também permite a conversão de projeto de lei em
indicação, caso seja verificado vício de iniciativa (quando um parlamentar apresenta proposta sobre assunto de competência exclusiva de outro Poder).
“Isso confere prestígio às regras de iniciativa e representa relevante
economia processual. Esse mecanismo (conversão de projeto em indicação por vício de iniciativa) pode ser exercido por requerimento do autor
da proposição ou pela conclusão do parecer da CCJ”, explica Anastasia.
Como o PRS 9/2015 foi alterado por substitutivo, deverá ser submetido a turno suplementar de votação na CCJ antes de ser examinado
pela Comissão Diretora.
Fonte: Agência Senado
38ª Reunião – 07/08/2019
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO N° 51, DE 2018
- Não Terminativo Altera a Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970 (Regimento Interno do Senado Federal), para sobrestar a análise de pedido de
autorização de operação de crédito externo quando a manifestação do
órgão competente do Poder Executivo decorrer de decisão judicial não
definitiva.
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Autoria: Comissão de Assuntos Econômicos
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável ao Projeto com a Emenda que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ.
CAE poderá barrar operações de crédito sub judice, decide CCJ
Da Redação | 07/08/2019, 10h53
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) poderá barrar operações de crédito externo com pendências judiciais. A medida está prevista no Projeto de Resolução do Senado (PRS) 51/2018, aprovado na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta terça-feira (7).
Agora o texto será analisado pelo Plenário.
A proposta, elaborada pela própria CAE, muda o Regimento Interno
do Senado Federal (Risf). A intenção é estabelecer que, se o Ministério
da Economia recomendar a autorização de operação de crédito externo
para ajudar estados e municípios por força de uma liminar, o Senado poderá suspender sua análise enquanto a Justiça não emitir uma decisão
final sobre o caso.
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“Entendemos que essa incerteza jurídica coloca o Senado Federal em um forte dilema. Se autoriza a operação e a decisão judicial é
depois revertida, o Senado estará, involuntariamente, contribuindo
para a deterioração das finanças públicas. Por outro lado, se não autoriza a operação e a decisão judicial final se mantém, estará prejudicando desnecessariamente um ente da Federação”, pondera, na
justificativa do projeto, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), ex-presidente da CAE.
Por atribuição constitucional, compete privativamente ao Senado
autorizar operações externas financeiras de interesse dos entes da Federação. A CAE é a comissão responsável por analisar os pedidos de
autorização.
Emenda
Na avaliação do relator na CCJ, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), a proposta contribui para assegurar ao Senado o pleno exercício
de suas competências constitucionais.
“Efetivamente, não pode o Senado Federal tomar decisões da importância da autorização para que os entes federados contratem operações externas de natureza financeira baseado em decisões judiciais provisórias. Permitir esse procedimento causaria instabilidade institucional
e, na prática, mitigaria a função desta Casa de assegurar o equilíbrio
federativo”, argumenta Anastasia no parecer.
De qualquer modo, o relator decidiu apresentar uma emenda de
redação para viabilizar o exame político, pelo Senado, dos pedidos de
autorização de crédito externo com aval da União. Assim, os negócios
avalizados pelo Ministério da Economia em função de liminar judicial
poderiam ser debatidos, mesmo que sua votação tivesse de aguardar a
decisão final da Justiça.
“Com isso, permitiremos que o Senado Federal exerça as suas competências institucionais privativas, assegurando tanto o equilíbrio federativo como a separação dos Poderes”, completou Anastasia.
Fonte: Agência Senado
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56ª Reunião – 18/09/2019
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO N° 36, DE 2019
- Não Terminativo Estabelece regras gerais sobre a participação do cidadão nas proposições legislativas em trâmite no Senado Federal.
Autoria: Senador Jorge Kajuru (PSB/GO)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável ao Projeto, com cinco emendas que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com as Emendas nºs 1-CCJ a 5-CCJ.
Aprovado na CCJ projeto que amplia participação popular no Senado
Da Redação | 18/09/2019, 15h53
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (18) uma proposta que amplia a possibilidade de participação popular por meio do Portal e-Cidadania, do Senado. Segundo o
Projeto de Resolução do Senado (PRS) 36/2019, os internautas poderão
fazer comentários nas proposições em debate nas audiências públicas
ou naquelas em que haja solicitação de senadores para essa participação. O texto segue para análise da Comissão Diretora da Casa.
De autoria do senador Jorge Kajuru (Patriota-GO), inicialmente o
projeto exigia a certificação de identidade do cidadão cadastrado no
e-Cidadania e abria os comentários para cada proposta em andamento
no Senado. Hoje as proposições só recebem manifestação favorável ou
contrária, num voto de sim ou não. Comentários só estão liberados nos
eventos interativos no portal, em audiências públicas e sabatinas.
O relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) — que buscou a
opinião dos gestores do e-Cidadania —, decidiu eliminar a necessidade de certificação do internauta, mantendo o cadastro simples, como
é hoje. Segundo os técnicos do Senado, a exigência de identificação detalhada poderia desestimular a participação e diminuir o tamanho da
amostra (interações dos internautas), o que comprometeria a credibilidade dos dados.
Ainda segundo o corpo técnico ouvido pelo relator, abrir os comentários para todas as proposições inviabilizaria a moderação que hoje é
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feita no e-Cidadania. Permitir comentários indiscriminadamente poderia “debilitar a credibilidade” do portal com as possíveis ofensas publicadas, justificativa acatada por Anastasia.
“A moderação individual dos comentários é cautela irrenunciável.
Basta observar os comentários às postagens da Casa em redes sociais
como Facebook e YouTube para concluir que a livre publicação de opiniões no site oficial do Senado, sem moderação prévia, teria o potencial
de causar danos irreparáveis à imagem da instituição”, justificou o relator.

Outras alterações sugeridas por Anastasia aumentam de 120 para
180 dias o período para a resolução entrar em vigor e determinam que
comentários com conteúdo ofensivo não serão publicados, numa espécie de mecanismo de moderação prévio à publicação.
BNDES
Os parlamentares da CCJ também rejeitaram a emenda de Plenário
apresentada ao Projeto de Lei do Senado 7/2016 — Complementar, que
acaba com o sigilo bancário das operações de financiamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O PLS estabelece que empréstimos concedidos não só pelo BNDES, mas também
450
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por outras instituições financeiras públicas, como o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica, poderão perder sua condição de sigilo.
A emenda relatada pelo senador Marcio Bittar (MDB-AC) pretendia
resguardar o sigilo bancário das informações sobre os beneficiários da
operação de crédito, relativas às estratégias comerciais, financeiras e
industriais, incluindo classificação de risco, adimplência e situação cadastral. O senador afirmou que esse conteúdo já foi incluído no parecer
aprovado na CCJ em dezembro de 2016, por isso é considerada prejudicada.
O autor da proposta, senador Lasier Martins (Podemos-RS), pediu
que o texto seja votado com urgência em Plenário.
Fonte: Agência Senado
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SOCIAL – COMUNICAÇÕES
71ª Reunião – 06/11/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 157, DE 2015
- Não Terminativo Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações), para obrigar as prestadoras de serviços de telecomunicações
a disponibilizar recursos para atendimento a situações de perigo público
iminente e de interesse público relevante.
Autoria: Senador Ciro Nogueira (PP/PI)
Relatoria: Senador Eduardo Braga
Relatório: Favorável ao Projeto e à Emenda nº 1-T, com a Subemenda que apresenta Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto e
à Emenda nº 1-T-CCJ, com a Subemenda nº 1-CCJ.
Empresas de telecomunicação vão enviar alertas
em calamidades, decide CCJ
Da Redação | 06/11/2019, 11h41
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Prestadoras de serviços de telecomunicações deverão oferecer assistência gratuita e prioritária aos órgãos públicos, com alertas em casos de calamidade, emergência e perigo público iminente. Esse apoio
no atendimento à população está previsto no Projeto de Lei do Senado
(PLS) 157/2015, aprovado nesta quarta-feira (6) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O texto segue para avaliação da Comissão de
Ciência e Tecnologia (CCT).
Segundo o projeto, nos casos de calamidades públicas, emergências e de perigo público iminente, todas as operadoras que prestem serviços na modalidade de Serviço Móvel Pessoal (SMP) na região afetada
deverão enviar mensagens de texto via Short Message Service (SMS) ou
outro serviço equivalente a todos os usuários de serviço móvel pessoal
na área ou municípios afetados, com informações e orientações repassadas pelos órgãos de defesa civil, segurança pública ou defesa nacional.
O envio de SMS foi sugerido por emenda do senador Tasso Jereissati
(PSDB-CE), acolhida pelo relator Eduardo Braga (MDB-AM).

O envio dessas mensagens será gratuito e durante o período necessário à normalização da ordem pública nas áreas afetadas, cabendo
à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), órgão regulador de
telecomunicações, disciplinar os procedimentos. “As empresas concesBalanço de atividades 2019 - 2020
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sionárias de serviços públicos sujeitam-se, por previsão constitucional,
a um regime jurídico contratual especial que as faz serem obrigadas a
suportar uma série de ônus inerentes ao serviço público que prestam.
Compatibiliza-se com essa normatização o fato — previsto no PLS — de
obrigá-las a prestar auxílio, em casos de calamidade pública e situações
assemelhadas”, defendeu Eduardo Braga.
O projeto do senador Ciro Nogueira (PP-PI) modifica a Lei Geral de
Telecomunicações (Lei 9.472, de 1997) e vai gerar efeitos 90 dias após
sua publicação.
Fonte: Agência Senado
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SOCIAL – DESPORTO E LAZER
54ª Reunião – 11/09/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 12, DE 2017
- Não Terminativo Altera a redação da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor, para ampliar o prazo de impedimento de que trata o art. 39-A, estender sua incidência a atos praticados em datas e locais distintos dos eventos esportivos e instituir novas
hipóteses de responsabilidade civil objetiva de torcidas organizadas.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senadora Leila Barros
Relatório: Favorável ao Projeto com a emenda que apresenta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ, de redação.
Punições a torcidas e torcedores poderão ser ampliadas
Da Redação | 11/09/2019, 16h21
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (11), o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 12/2017, que permite a punição dos torcedores ou torcidas organizadas violentas mesmo
quando os atos forem praticados em datas e locais distintos dos eventos
esportivos, mas motivados por eles. A matéria segue para análise em
Plenário.
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Pelo texto do PLC 12/2017, que modifica o Estatuto do Torcedor (Lei
10.671, de 2003), será punido com afastamento dos locais dos eventos
esportivos em até cinco anos — e não mais três — a torcida organizada,
o membro ou associado que promover invasão de treinos, confronto
com torcedores e outros atos de agressão contra atletas e outros profissionais do esporte, mesmo em seus períodos de folga.
Desde 2010, o Estatuto do Torcedor já pune a torcida organizada
que, em evento esportivo, promover tumulto; praticar ou incitar a violência; ou invadir local restrito aos competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas. Porém, parlamentares consideram
que havia situações ainda não abarcadas pela lei.
Para a relatora, senadora Leila Barros (PSB-DF), o projeto merece
ser aprovado não só por ampliar o prazo de impedimento imposto às
torcidas organizadas e a dirigentes envolvidos em atos proibidos pelo
estatuto, mas também por aumentar a pena para delitos praticados fora
do ambiente que sedia o evento desportivo.
“Atos de hostilidade e agressão a outros torcedores e a profissionais envolvidos em eventos esportivos ocorrem também fora da data
desses eventos e fisicamente distanciados dos referidos locais, sendo
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por isso impositivo que a norma legal tenha o seu escopo ampliado para
cobrir também essas situações”, afirmou em seu relatório. A senadora
apresentou emenda apenas para ajustar a redação de dispositivos.
Se o Plenário do Senado mantiver inalterado, o projeto será enviado, em seguida, à sanção presidencial. A proposta é de autoria do
deputado Andre Moura (PSC-SE).
Fonte: Agência Senado
61ª Reunião – 09/10/2019
PROJETO DE LEI N° 2832, DE 2019
- Não Terminativo Institui o Programa de Modernização da Gestão do Esporte Brasileiro- PROESP, com fim de aumentar a governança e transparência nas
entidades esportivas, e altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998,
que “Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências”,
para dispor sobre a gestão das entidades desportivas.
Autoria: Senadora Leila Barros (PSB/DF)
Relatoria: Senador Eduardo Braga
Relatório: Favorável ao Projeto na forma da Emenda nº 2-CAE
(Substitutivo), com o acolhimento parcial da Emenda nº 1-T e com três
subemendas que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto, com acolhimento parcial da Emenda nº 1-T, nos termos da Emenda nº 2 – CAE/CCJ
(Substitutivo), com as Subemendas nºs 1-CCJ a 3-CCJ.
CCJ aprova parcelamento de dívidas no esporte
e punição para ‘cartolas’
Da Redação | 09/10/2019, 15h25
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (9) o projeto de lei que permite a renegociação de dívidas de clubes, federações e ligas esportivas com a União. As entidades interessadas devem aderir a um programa de modernização de gestão. O PL
2832/2019 segue agora para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(CE), que dará a palavra final.
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O projeto institui o Programa de Modernização da Gestão do Esporte Brasileiro (Proesp), para “garantir a sustentabilidade e fortalecer a
governança, a transparência e a gestão democrática” das entidades. De
acordo com o texto, as dívidas podem ser parceladas em até 20 anos,
com juros calculados pela taxa Selic mais 1%. O valor de cada parcela
não pode ser inferior a R$ 5 mil. As regras valem para débitos de natureza fiscal, administrativa, trabalhista ou previdenciária. Dívidas com
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com contribuições
sociais poderão ser parceladas em até 15 anos.
Fica mantida a cobrança integral de correção monetária sobre o
montante principal da dívida, mas as entidades que aderirem podem
ser beneficiadas com descontos de 90% do valor das multas, 80% dos
juros e 100% dos encargos legais. O projeto prevê ainda um redutor
gradual para o valor das prestações: 50% de abatimento da 1ª à 24ª
mensalidades; 25% da 25ª à 48ª; e 10% da 49ª à 60ª.
Exigências
Para permanecer no programa, a entidade deve cumprir exigências
criadas pela Lei Pelé (Lei 9.615, de 1998), como estar em dia com as
obrigações fiscais e trabalhistas. O PL 2.832/2019 também exige que a
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entidade tenha dirigentes com mandato máximo de quatro anos; seja
transparente na gestão, inclusive em relação a dados financeiros, contratos, patrocinadores e direitos de imagem; e garanta a representação
dos atletas em órgãos e conselhos técnicos responsáveis pelos regulamentos de competições.
Ao aderir ao Proesp, a entidade que recebe recursos de loterias
deve autorizar a retenção de até 20% do valor para o pagamento dos débitos com a União. O projeto determina ainda a publicação e a auditoria
independente das demonstrações contábeis por modalidade esportiva;
e a aplicação de 30% dos recursos públicos recebidos pelas entidades
nas categorias de base, devendo esse investimento ser dividido igualmente entre as modalidades masculinas e femininas.

Gestão temerária
O projeto também endurece o combate à gestão temerária no esporte. O texto insere na Lei Pelé dispositivos do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut), criado pela Lei 13155, de 2005. Para aderir ao Proesp, a entidade
deve incluir no estatuto social a previsão de “afastamento imediato e
inelegibilidade” por pelo menos cinco anos de dirigentes e administradores envolvidos com esse tipo de crime. O projeto prevê ainda que
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bens particulares dos “cartolas” sejam usados para o ressarcimento de
danos. Também de acordo com o texto, os dirigentes respondem “solidária e ilimitadamente” por atos ilícitos ou contrários ao estatuto da entidade. A regra vale para o administrador que acobertar irregularidades
de gestões anteriores.
A matéria traz uma lista de atos classificados como gestão irregular ou temerária: atitudes que revelam “desvio de finalidade” ou geram
“risco excessivo e irresponsável para o patrimônio” da entidade. Entre
eles, aplicar bens sociais em proveito próprio ou de terceiros; obter vantagem que resulte prejuízo à entidade; celebrar contrato com empresa
de parentes; receber recursos de terceiros que tenham celebrado contrato com a entidade; e deixar de prestar contas de recursos públicos
recebidos.
Cabe à Assembleia Geral da entidade decidir sobre a apuração de
responsabilidade dos “cartolas”. Caso seja constatada a irregularidade,
o dirigente é considerado inelegível por dez anos para cargos eletivos
em qualquer entidade desportiva profissional. Ele também fica sujeito
ao ressarcimento dos prejuízos.
Mudanças
A proposta é de autoria da senadora Leila Barros (PSB-DF) e tramita
na forma de substitutivo do senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), que
foi relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O
senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator na CCJ, adotou o substitutivo
de Kajuru.
Na versão original, todas as pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela coordenação, administração, normatização, apoio e prática do
desporto poderiam aderir ao programa, o que abriria espaço para que
clubes de futebol já atendidos pelo Profut tivessem a oportunidade de
ingressar também no Proesp. O relatório da CAE vetou a participação
de entidades já beneficiadas por programas de regularização fiscal anteriores.
Na CCJ, Braga também promoveu algumas mudanças. A principal
delas é a reversão de um dispositivo que transformava a Autoridade Pública de Governança do Futebol (Apfut), criada pela lei do Profut, em
Autoridade Pública de Governança do Esporte (APGE). Ela teria a atri460
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buição de fiscalizar as obrigações previstas no novo refinanciamento.
Agora, cabe ao Executivo definir como organizará essa fiscalização.
— Quero ressaltar a oportunidade e a importância que esse projeto
terá na fluência de recursos e na transparência e governança no setor
tão importante que é o esporte de alto rendimento no país — disse
Braga.
A autora frisou que o projeto é importante para socorrer o esporte
olímpico brasileiro, que, segundo ela, “está endividado e falido”. Para
Leila Barros, se não houver providências sérias, com endurecimento de
gestão e transparência, não será possível melhorar o esporte brasileiro,
que é um espelho para as futuras gerações.
— Estamos dando oportunidade para esses pagamentos e, como
contrapartida, que essas instituições promovam governança, transparência e uma melhor gestão dessas modalidades e instituições do esporte. Porque se não fizermos isso, não vai existir pagamento, não tem de
onde sair recurso. Se não existir esse parcelamento, o esporte olímpico
brasileiro está fadado à falência, e quem vai sofrer serão os atletas, a
educação e o futuro do esporte olímpico do país — opinou Leila.
Fonte: Agência Senado
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SOCIAL – DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
16ª Reunião – 22/05/2019
PROJETO DE LEI N° 672, DE 2019
- Terminativo Altera a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para incluir na referida
legislação os crimes de discriminação ou preconceito de orientação sexual e/ou identidade de gênero.
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Relatoria: Senador Alessandro Vieira
Relatório: Pela aprovação do Projeto, nos termos da Emenda Substitutiva que apresenta.
Resultado: Aprovado o Substitutivo, que será submetido a Turno
Suplementar, nos termos do art. 282 do RISF.
Criminalização da LGBTfobia avança no Senado
Da Redação | 22/05/2019, 14h47

Um dia antes de o Supremo Tribunal Federal (STF) retomar o julgamento da criminalização da homofobia, avançou no Senado uma
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proposta para incluir na Lei de Racismo a discriminação por orientação
sexual ou de identidade de gênero. O PL 672/ 2019 foi aprovado nesta
quarta-feira (22) em caráter terminativo na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ). Porém, como o texto aprovado é um substitutivo, ainda
precisará passar por turno suplementar na CCJ.
Apresentado pelo senador Weverton (PDT-MA), o projeto aprovado na CCJ é um texto alternativo do relator, senador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE), que propôs a criminalização das tentativas de se proibir
manifestações públicas de afeto. Conforme a proposta, quem “impedir
ou restringir a manifestação razoável de afetividade de qualquer pessoa
em local público ou privado aberto ao público”, ressalvados os templos
religiosos, poderá ser punido com a penas de um a três anos de reclusão.
O texto alternativo também acrescentou os termos “intolerância”
(outra forma de manifestação dessa prática criminosa, ao lado da discriminação e do preconceito) e “sexo” (outro fator motivador do delito, ao
lado de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional) nos dispositivos
alterados na Lei do Racismo.
— O projeto foi concebido dentro de um equilíbrio, respeitando a
liberdade religiosa e o espaço dos templos, mas modernizando nossa
legislação e evitando que outros Poderes, no caso o Poder Judiciário,
legisle no nosso lugar — defendeu Alessandro Vieira.
Eduardo Braga (MDB-AM) e Fabiano Contarato (Rede-ES) também
apontaram que o Legislativo tem se omitido, o que abriu brecha para que
o STF esteja perto de equiparar ao racismo a discriminação de pessoas
LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais).
— É um tema importante e que vem em boa hora — disse Braga.
Contarato reforçou que os direitos da população LGBTI só têm
avançado pelo apoio o Judiciário:
— São 40 anos de ativismo do movimento LGBTI, mas nenhuma lei
foi aprovada que garantisse qualquer direito. Todos os direitos como a
adoção, o uso do nome social e o casamento de pessoas do mesmo sexo
foram alcançadas pela via do Judiciário. Deixa-me envergonhado que o
Congresso Nacional se furte a enfrentar o tema — disse.
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Violação de direitos
De acordo com Weverton, levantamento divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU) aponta o Brasil como líder na violação dos
direitos da população LGBT há seis anos.
“A violência contra pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais, Transgêneros e lntersexuais é uma perversidade que vem
recrudescendo na sociedade brasileira. Com tamanha crueldade não
podemos mais compactuar. É inadmissível que a vida de brasileiros e
brasileiras seja dizimada em razão da orientação sexual e/ou da identidade de gênero dos cidadãos”, protestou Weverton na justificação do
projeto.
Como tramita em caráter terminativo na CCJ, caso seja aprovado na
votação suplementar, o projeto pode seguir diretamente para Câmara
dos Deputados, se não houver pedido para ser analisado no Plenário.
Fonte: Agência Senado
28ª Reunião - 26/06/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 19, DE 2014
- Não Terminativo Altera o caput do art. 5º da Constituição Federal para incluir o direito à acessibilidade e à mobilidade entre os direitos individuais e coletivos.
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS) e outros.
Relatoria: Senador Randolfe Rodrigues
Relatório: Favorável à Proposta e à Emenda nº 1.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta com a Emenda
nº 1-CCJ, de redação.
Mobilidade e acessibilidade podem virar direitos
explícitos na Constituição
Da Redação | 26/06/2019, 16h35
A mobilidade e a acessibilidade podem ser incluídas entre os direitos e garantias fundamentais da Constituição. É o que prevê a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 19/2014 que acrescenta os dois termos
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ao artigo 5º, dos direitos e deveres individuais e coletivos da Carta Magna. O texto segue para o Plenário.
A PEC, do senador Paulo Paim (PT-RS), pretendia acrescentar as citações ao caput do artigo, mas emenda sugerida pelo senador Antonio
Anastasia (PSDB-MG) e acatada pelo relator, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), as posicionou entre os mais de 70 incisos, ambiente
mais adequado para detalhar propósitos específicos, como explicou o
relator. O caput, o enunciado do artigo, deve ser e permanecer genérico,
disse. Hoje, a redação da CF garante a “inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.
De acordo com Paim, embora a lei e os tratados internacionais dos
quais o Brasil é signatário deixem implícito o direito de locomoção, não
há no texto constitucional uma menção explícita ao direito de mobilidade e acessibilidade para a realização “de atividades corriqueiras como ir
de casa ao trabalho, do trabalho para a faculdade, de lá para hospitais e
centros de lazer com agilidade e usando a devida infraestrutura”.

Randolfe concordou que mobilidade e acessibilidade são direitos
importantes para a vida em sociedade e merecem ser expressamente
protegidos pela Constituição.
Balanço de atividades 2019 - 2020
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“São direitos absolutamente essenciais para as pessoas com deficiência e, uma vez que os principais obstáculos à sua plena inclusão são
a ignorância e o preconceito, e o remédio mais eficaz para esses males
é a educação, nada mais correto do que consagrar tais direitos no texto
constitucional, tanto pelos efeitos pedagógicos, quanto pelo peso jurídico de explicitar essas garantias na nossa Lei Magna”, afirma o relator.
Fonte: Agência Senado
54ª Reunião – 11/09/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 64, DE 2018
- Não Terminativo Dispõe sobre a prática do naturismo.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Veneziano Vital do Rêgo
Relatório: Favorável ao Projeto e às emendas nºs 1-CDR, 2-CDR e
3-CDR
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com as Emendas nºs 1-CDR-CCJ, 2-CDR-CCJ e 3-CDR-CCJ.
Aprovada na CCJ a regulamentação da prática do naturismo
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Da Redação | 11/09/2019, 13h36
A Comissão de Constituição e Justiça (CCj) aprovou, nesta quarta-feira (11), projeto que regulamenta, em âmbito nacional, a prática do
naturismo, também conhecida como nudismo. O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 64/2018 cria regras gerais para a prática, mas deixa a cargo
de cada estado ou município a determinação de normas específicas. O
texto segue para análise em Plenário.

Pelo texto, da ex-deputada Laura Carneiro, fica autorizada a prática
do naturismo nos espaços reservados para isso. O projeto define naturismo como o conjunto de práticas de vida ao ar livre e que o nudismo
é uma forma de desenvolvimento da saúde física e mental, em plena
integração com a natureza.
Já espaço naturista é aquele devidamente sinalizado e autorizado
pelo poder público, situado em área destinada exclusivamente a essa
prática. Isso pode se dar em praias, clubes naturistas, imóveis rurais,
acampamentos ou outros meios de hospedagem, de acordo com o
texto.
As autoridades municipais poderão condicionar a licença a determinados limites de área e períodos do ano. E deverá ser instalada sinaBalanço de atividades 2019 - 2020
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lização para identificar os locais destinados aos adeptos do naturismo
nas vias públicas de circulação de veículos, nos locais de travessia de
pedestres e nos limites da extensão das referidas áreas.
Segundo o relator na CCJ, senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), o naturismo moderno é bem organizado e difundido em todos os
continentes. No Brasil, já está previsto em leis estaduais e municipais,
mas falta regulamentação nacional sobre o tema.
“É relevante, portanto, que haja legislação que trate de normas gerais sobre a matéria. No entanto, a definição de normas específicas deve
continuar sendo feita por estados e, em especial, pelos municípios em
que se instalem esses espaços naturistas”, observou o relator no parecer.
Veneziano manteve, na CCJ, as alterações que sugeriu em seu parecer na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), entre
elas a previsão de que, praticado segundo as normas trazidas no projeto, o naturismo não infringe o artigo 233 do Código Penal (crime de ato
obsceno).
Fonte: Agência Senado
61ª Reunião – 09/10/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 161, DE 2015
- Terminativo Altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros
Públicos) e a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, para facultar ao
interessado indígena a inserção da sua origem e a etnia nos registros
públicos e na Carteira de Identidade.
Autoria: Senador Telmário Mota (PDT/RR)
Relatoria: Senador Mecias de Jesus
Relatório: Pela aprovação do Projeto e das Emendas nºs 1-CDH a
3-CDH
Resultado: Aprovado o Projeto e as Emendas nºs 1-CDH-CCJ a
3-CDH-CCJ.
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Documentos de indígenas poderão ter indicação de etnia, aprova CCJ
Da Redação | 09/10/2019, 14h35
A população indígena do Brasil poderá conquistar o direito de ter
o nome de sua etnia em seus documentos de identificação. A Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou em decisão final, nesta quarta-feira (9), o Projeto de Lei do Senado (PLS) 161/2015, que altera a Lei de Registros Públicos (Lei 6.015, de 1973) e a Lei 7.116/1983,
para assegurar a qualquer indígena o direito à indicação da sua etnia
expressa em certidão de nascimento, certidão de casamento e carteira
de identidade. Para isso, bastará requerer a inclusão, sem necessidade
de comprovar a origem étnica.
O autor do projeto, senador Telmário Mota (Pros-RR), argumenta
que o reconhecimento e o prestígio aos costumes e tradições das comunidades indígenas são mandamentos constitucionais. Assim, a aprovação da proposta, segundo ele, viria a corrigir “um grande aborrecimento
cotidiano” a essas pessoas. Atualmente, o índio precisa obter o Registro
Administrativo de Nascimento Indígena, expedido pela Funai.
O PLS 161/2015 recebeu parecer favorável do relator, senador Mecias de Jesus (PRB-RR). Ele acatou três emendas aprovadas pela ComisBalanço de atividades 2019 - 2020
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são de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), para substituição da expressão “origem indígena”, que muitos não-índios também
têm, pela “condição indígena”, mais adequada aos objetivos da norma;
e a permissão de constar também a informação sobre a aldeia de origem, além da condição de indígena e a etnia.
Se não houver recurso para votação pelo Plenário do Senado, o
projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Senado
78ª Reunião – 11/12/2019
PROJETO DE LEI N° 2573, DE 2019
- Não Terminativo Altera as Leis nºs 12.764, de 27 de dezembro de 2012, e 9.265, de 12
de fevereiro de 1996, para instituir a Carteira de Identificação da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), e dá outras providências.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Luis Carlos Heinze
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o relatório que passa a constituir o Parecer da
CCJ favorável ao Projeto.
Observações:
- Aprovado requerimento de urgência para a matéria.
Aprovada na CCJ, carteira de identificação para
autistas vai ao Plenário
Da Redação | 11/12/2019, 13h50
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (11) um projeto de lei que institui a a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, de expedição
gratuita. O PL 2.573/2019 será encaminhado ao Plenário em regime de
urgência.
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O documento visa à garantia de atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso a serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.
A carteira será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução
da política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista dos estados, Distrito Federal e municípios, mediante requerimento acompanhado de relatório médico, com indicação do código da
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID).
O projeto também obriga os cinemas a reservar uma sessão mensal
destinada a pessoas com transtorno do espectro autista, devendo a sala
de exibição oferecer os recursos de acessibilidade necessários.
Características
O transtorno do espectro autista (TEA) é uma disfunção neurológica cujos sintomas englobam diferentes características, como dificuldade
de comunicação por deficiência no domínio da linguagem, dificuldade
de formar o raciocínio lógico e dificuldade de socialização, além de prejuízos no desenvolvimento e comportamentos restritivos e repetitivos.
O projeto contou com o voto favorável do relator, senador Luis Carlos Heinze (PP-RS). De autoria da deputada Rejane Dias (PT-PI), o texto
já havia sido aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH), em julho deste ano, sob a relatoria da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS).
Fonte: Agência Senado
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SOCIAL – EDUCAÇÃO
13ª Reunião – 15/05/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 19, DE 2017
- Não Terminativo Altera o art. 62 da Constituição Federal para vedar a edição de medidas provisórias sobre diretrizes e bases da educação nacional.
Autoria: Senadora Fátima Bezerra (PT/RN) e outros.
Relatoria: Senador Cid Gomes
Relatório: Favorável à Proposta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta.
CCJ vota por proibir MP para mudanças em diretrizes da educação
Da Redação | 15/05/2019, 11h41

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou parecer favorável à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 19/2017, da
ex-senadora Fátima Bezerra, que proíbe a edição de medidas provisórias
(MPs) que alterem bases da educação nacional. O voto do relator, senador Cid Gomes (PDT-CE), foi votado nesta quarta-feira (15).
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Medidas provisórias são instrumentos, com força de lei imediata,
editados pelo presidente da República em casos considerados de urgência, que dependem de aprovação do Congresso Nacional para valer
definitivamente. No entanto, a Constituição veda a edição de MPs para
tratar de alguns assuntos, como direito político e eleitoral, cidadania,
organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, entre outros. A
pretensão da proposta é inserir nesse rol de proibições a edição de MP
para modificar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB
- Lei 9.394, de 1996).
“Medidas que envolvam a própria organização dos sistemas de ensino e a fixação de grades curriculares não têm aplicação prática imediata, pela própria força dos fatos. Não há como alterar imediata e magicamente a realidade, em matérias que demandam a reorganização de
estruturas, o manejo de recursos humanos e a alocação dos recursos
materiais necessários a fazer face ao novo quadro normativo, seja nos
sistemas públicos, seja entre os prestadores privados”, reforçou Cid em
seu relatório.
Debates
Na fase de debates, os senadores Antonio Anastasia (PSDB-MG),
Marcos Rogério (DEM-RO) e Simone Tebet (MDB-MS) criticaram o excesso de medidas provisórias editadas pelos sucessivos governos desde
a Constituição de 1988.
— Precisamos rever esse instrumento, independente do mérito
dessa PEC que estamos analisando agora. Na prática, todos os governos
editam medidas que nada têm de urgentes, num ativismo do Executivo,
entrando nas atribuições do Congresso Nacional — avaliou Tebet.
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O senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) também criticou o excesso de MPs, mas chamou atenção para a importância de o Parlamento
fazer uma autocrítica.
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— A questão tem dois lados, pois, às vezes, o país tem questões
absolutamente urgentes e vemos o Legislativo procrastinando ao longo
do tempo. Nós temos sim que disciplinar a edição de MPs, mas não
podemos perder de vista que elas têm que continuar existindo e sendo
remédio contra a indecisão do Parlamento e contra o jogo de interesses nem sempre republicanos que acontece. Se, de um lado, é preciso
regulamentar, por outro, é preciso ter autocrítica, pois Câmara e
Senado têm faltado com a nação em relação à velocidade para
decidir questões relevantes para o país — opinou.

Para o senador Marcos Rogério (DEM-RO), o Congresso tem culpa
por abrir mão de suas prerrogativas.
— Quem deve verificar a urgência e relevância cabe ao Legislativo.
E há quanto tempo não temos a devolução de uma MP por descabimento? O Senado fez uma vez, mas por contingências políticas. Mas deveria
ter devolvido muitas outras — afirmou.
Agora que passou pela CCJ, a PEC 19/2017 segue para dois turnos
de discussão e votação no Plenário do Senado.
Fonte: Agência Senado
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19ª Reunião – 05/06/2019
PROJETO DE LEI N° 2479, DE 2019
- Não Terminativo Cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins, por desmembramento de campus da Fundação Universidade Federal do Tocantins.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senadora Kátia Abreu
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
Criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins
passa na CCJ e vai a Plenário
Da Redação | 05/06/2019, 14h36
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou parecer favorável ao Projeto de Lei (PL) 2.479/2019, que cria a Universidade
Federal do Norte do Tocantins (UFNT), sediada no município de Araguaína. A proposta é de iniciativa da Presidência da República e pretende
desmembrar a Universidade Federal de Tocantins (UFT). O relatório da
senadora Kátia Abreu (PDT-TO) foi votado nesta quarta-feira.
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O PL 2.479/2019 prevê que cursos, alunos, e cargos dos campi de
Araguaína e Tocantinópolis sejam automaticamente transferidos para a
UFNT, além de criar os campi de Xambioá e Guaraí. A mudança teve o
aval da relatora.
— Araguaína fica num ponto estratégico. Portanto, essa nova unidade vai beneficiar não só estudantes tocantinenses, mas do sul do
Pará, do Maranhão e do Piauí — avaliou a relatora.
Além de reconhecer a constitucionalidade do projeto do ponto de
vista formal e material, Kátia Abreu endossou a análise de mérito realizada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE). Trecho citado
de parecer da CE destaca resultado de seminário promovido pela Câmara dos Deputados, em 2017, “quando se evidenciou a importância e o
forte apoio que autoridades, representantes locais, organizações ligadas
à educação, estudantes e professores dão a criação dessa instituição”.
Outro representante do Tocantins, o senador Eduardo Gomes
(MDB-TO) destacou o fato de o estado contar com uma bancada atuante e que dá muita atenção a questões orçamentárias referentes às
universidades.
O PL 2.479/2019 segue para análise pelo Plenário, em regime de
urgência.
Fonte: Agência Senado
54ª Reunião – 11/09/2019
PROJETO DE LEI N° 2256, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes
e Bases de Educação – LDB), para dispor sobre normas gerais de segurança escolar.
Autoria: Senador Wellington Fagundes (PR/MT)
Relatoria: Senador Jorginho Mello
Relatório: Favorável ao Projeto com a emenda que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ.
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Regras de segurança escolar podem fazer parte da LDB
Da Redação | 11/09/2019, 15h59
Regras de segurança escolar, como controle de entrada e saída e a
obrigação de acionar os serviços de segurança pública caso um ex-aluno ou ex-funcionário da escola apresente sinais de comportamento que
recomendem acompanhamento especial, podem fazer parte da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB). As medidas estão previstas no Projeto de Lei (PL) 2.256/2019, do senador Wellington Fagundes (PL-MT),
aprovado nesta quarta-feira (11) na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ). A proposta segue para votação final na Comissão de Educação
(CE).

O relator, senador Jorginho Mello (PL-SC), apresentou uma emenda
de redação e apontou a falta de preocupação no país em se desenvolver
procedimentos e uma cultura voltada para garantir segurança aos usuários de serviços públicos.
— Uma vez incluída a segurança como diretriz e dever dos estabelecimentos de ensino, fica mais clara a responsabilidade e a necessidade
de prestação de contas pelas autoridades envolvidas — disse.

478

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Wellington propôs ainda a definição de que segurança escolar é o
conjunto de medidas adotadas pelo poder público para assegurar a integridade física e emocional dos membros da comunidade escolar. Entre as medidas sugeridas para aperfeiçoar o esquema de segurança nas
escolas, estão: desenvolvimento de mecanismos de controle de entrada
e saída de pessoas por meio de recursos tecnológicos que a instituição
julgar mais convenientes e adequados à sua realidade; desenvolvimento
de instruções de procedimentos sobre segurança voltados para toda a
comunidade escolar, incluindo dirigentes, docentes, discentes e funcionários em geral das escolas; planejamento e implementação de simulações de emergência para a comunidade escolar.
Caso um ex-aluno ou ex-funcionário da escola apresente sinais de
comportamento que recomendem acompanhamento especial, a escola
deverá acionar os serviços de segurança pública e, se for o caso, os de
saúde mental para que tomem providências em prol da segurança escolar.
Outras alterações na LDB sugeridas pelo projeto incluem a garantia
de segurança escolar como princípio. Um ambiente escolar seguro deve
ser uma das garantias do Estado com a educação escolar pública.
Segundo destacou Wellington na justificação do projeto, sua apresentação foi motivada pelo registro de sucessivas tragédias envolvendo
ex-alunos, professores, funcionários e trabalhadores de estabelecimentos de ensino.
“Diante desse quadro alarmante de violência e insegurança nas escolas, o poder público é chamado a agir e a fazê-lo de forma efetiva. A
intensa evasão escolar atual é, em grande medida, motivada por esse
cenário de terror. Não podemos esperar que mais crianças, adolescentes e professores morram em outras intuições de ensino país afora para
aumentar a segurança. Essa é uma necessidade premente e a sociedade
clama por providências”, reivindica o autor do PL 2.256/2019.
Fonte: Agência Senado
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SOCIAL – FAMÍLIA, PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS
6ª Reunião – 20/03/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 61, DE 2017
- Não Terminativo Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha),
para determinar que os profissionais de saúde, quando houver indícios
de prática de violência contra a mulher, registrem o fato no prontuário
da paciente.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senadora Maria do Carmo Alves
Relatório: Favorável ao projeto nos termos do Substitutivo que
apresenta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
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Urgência para o projeto que dá 24h para notificação
de violência contra a mulher
Da Redação | 20/03/2019, 19h19

Já pode ser votado nesta quinta-feira (21), em Plenário, o Projeto
de Lei da Câmara (PLC) 61/2017 que traz medidas para que casos de
violência contra a mulher sejam notificados rapidamente ou que não
deixem de ser notificados à polícia. O PLC foi aprovado pela manhã na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e teve pedido de
urgência referendado pelo Plenário na tarde desta quarta-feira.
O texto, da deputada Renata Abreu (Pode-SP), estabelece que os
profissionais de saúde terão prazo de 24 horas para comunicar à polícia
os casos de suspeita ou confirmação de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados. De acordo com a autora,
ao registrar o fato, o profissional de saúde estaria contribuindo não só
para sua notificação, mas também para a prevenção e apuração dessa
prática criminosa.
Alterações
Inicialmente, o projeto pretendia acrescentar essa previsão à Lei
Maria da Penha (Lei 11.340, de 2006), mas a relatora, senadora Maria
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do Carmo Alves (DEM-SE), decidiu elaborar um substitutivo, deslocando
a medida para a Lei 10.778, de 2003, que já regula a notificação compulsória de casos de violência contra a mulher atendida em serviços de
saúde públicos ou privados. A providência foi tomada para afastar questionamentos quanto à juridicidade e constitucionalidade da matéria.
Se for aprovado com as mudanças, o texto terá que voltar à Câmara
dos Deputados.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 83, DE 2018
- Terminativo Regula a realização de testes de aptidão física por candidata gestante em concurso público.
Autoria: Senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB/PE)
Relatoria: Senador Lasier Martins
Relatório: Pela aprovação do Projeto com duas emendas que apresenta.
Resultado: Aprovado o Projeto e as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ.
CCJ aprova projeto que permite a gestantes
adiar teste físico em concurso
Da Redação | 20/03/2019, 12h53
Gestantes inscritas em concurso público poderão ter o direito de
fazer as provas de aptidão física em data diferente da estabelecida em
edital. É o que determina o Projeto de Lei do Senado (PLS) 83/2018,
aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (20). Caso não haja requerimento para
análise em Plenário, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
Pelo texto, a remarcação do teste físico poderá ocorrer de 30 a 90
dias após o parto e será concedida independentemente da data de início da gravidez, da condição física e clínica da gestante, da natureza e
grau de esforço do exame físico e do local de realização do teste. O autor, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), defendeu que a grávida não deverá ser prejudicada na disputa por um cargo público “por sua
circunstância pessoal transitória”.
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“O poder público deve proteger a maternidade, assim como o mercado de trabalho da mulher. A medida visa efetivar a igualdade material
de gênero, sob a ótica da igualdade de oportunidades”, ressaltou Bezerra na justificativa do PLS 83/2018.
O relator da proposta, senador Lasier Martins (Pode-RS), defendeu o projeto por garantir isonomia entre os candidatos e igualdade
material às mulheres gestantes. Em sua avaliação, não é lícito que elas
ou suas crianças sejam prejudicadas nos concursos públicos, seja pela
eliminação da disputa, se não realizar a prova na data prevista em edital, seja por colocar em risco a saúde do bebê caso decida enfrentar o
esforço do teste físico para não perder a chance de nomeação para um
cargo público.

— O projeto é tão simples quanto humano e justo — afirmou Lasier.
No entanto, o relator eliminou do texto a permissão para a candidata gestante realizar por conta própria os testes físicos nos locais e nas
datas fixados no edital do concurso, por “ocasionar riscos à gestante
ou ao bebê” caso o exame seja feito em condições não ideais, o que
poderia até mesmo implicar atribuição de responsabilidades à banca
examinadora.
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Outra emenda apresentada diz que a regra não valerá para os concursos que já preveem prazo maior para o adiamento das provas físicas.
Nos exames de ingresso às carreiras da Marinha, por exemplo, a gestante ou a mãe com filho de até seis meses tem direito ao adiamento
do exame de aptidão física por um ano após o término da gravidez (Lei
11.279, de 2006).
O projeto diz ainda que a nomeação e o exercício da candidata permanecem condicionados à aprovação no exame de aptidão física e que
as regras não se aplicarão a outros testes (como psicotécnicos e provas
orais e discursivas) nem se estenderão a mãe ou pai adotantes.
Fonte: Agência Senado
12ª Reunião – 08/05/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 11, DE 2016
- Não Terminativo Cria e regulamenta as profissões de Cuidador de Pessoa Idosa, Cuidador Infantil, Cuidador de Pessoa com Deficiência e Cuidador de Pessoa
com Doença Rara e dá outras providências.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senadora Rose de Freitas
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
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CCJ aprova regulamentação da profissão de cuidador de idoso
Da Redação | 08/05/2019, 12h57

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 11/2016, que regulamenta a profissão de cuidador de idosos, crianças, pessoas com deficiência ou doenças raras, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) nesta quarta-feira (08). A proposta recebeu voto favorável da relatora, senadora Rose de Freitas (Pode-ES) e agora segue para análise o
Plenário.
De acordo com o projeto, esses profissionais deverão ter o ensino
fundamental completo e curso de qualificação na área, além de idade
mínima de 18 anos, bons antecedentes criminais, e atestados de aptidão física e mental. A atuação do cuidador poderá se dar em residências, comunidades ou instituições.
Ainda pelo PLC 11/2016, a atividade de cuidador poderá ser temporária ou permanente, individual ou coletiva, visando a autonomia
e independência da pessoa atendida, zelando pelo bem-estar, saúde,
alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da
pessoa assistida.
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O texto da regulamentação proíbe a esses profissionais a administração de medicação que não seja por via oral nem orientada por
prescrição médica, assim como procedimentos de complexidade técnica. Os trabalhadores também poderão ser demitidos por justa causa se
ferirem direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de
1990) ou do Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 2003).

Quando o cuidador for empregado por pessoa física, para trabalho
por mais de dois dias na semana, atuando no domicílio ou no acompanhamento de atividades da pessoa cuidada, terá contrato regido pelas
mesmas regras dos empregados domésticos. Se for contratado por empresa especializada, estará vinculado às normas gerais de trabalho.
Para Rose de Freitas, a regulamentação da atividade de cuidador é uma
resposta necessária do Estado e da sociedade para uma tarefa gigantesca.
“Formalizados os empregos, haverá estímulos à capacitação e todos
ganharão com isso, principalmente aqueles que dependem de cuidados
especiais. Com a valorização desses profissionais, estaremos diminuindo
os maus-tratos, os casos de violência ou o simples desleixo com idosos,
crianças e pessoas com deficiência ou doenças raras”, aposta a relatora.
Fonte: Agência Senado
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13ª Reunião – 15/05/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 170, DE 2017
- Não Terminativo Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para criar o Cadastro Nacional da Pessoa Idosa.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senadora Rose de Freitas
Relatório: Favorável ao Projeto com uma emenda de redação que
apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ, de redação.
Cadastro Nacional de Idosos passa pela CCJ e vai ao Plenário
Da Redação | 15/05/2019, 14h46

Em reunião nesta quarta-feira (15), a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou parecer favorável ao Projeto de Lei
da Câmara (PLC) 170/2017, que cria o Cadastro Nacional de Inclusão da
Pessoa Idosa. A proposta recebeu parecer favorável, com uma emenda

Balanço de atividades 2019 - 2020

487

de redação, da relatora, senadora Rose de Freitas (Pode-ES) e será analisada pelo Plenário.
De autoria da deputada Leandre (PV-PR), o projeto acrescenta
dispositivos ao Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 2003) para permitir a
coleta, processamento e sistematização de informações, inclusive georreferenciadas, que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa idosa e quais dificuldades elas enfrentam para
exercer plenamente seus direitos.
“Esse cadastro se transformará em uma importante ferramenta de
gestão para que o poder público possa ter a real visão de quem são e,
principalmente, quantas são as pessoas que se encontram nessa condição, e com isso, permitir, em todos os níveis de governo, um melhor
planejamento para direcionar esforços e/ou recursos”, avaliou Rose no
seu parecer.

Emenda
Originalmente, esse banco de dados sobre os idosos deveria ser administrado pelo governo federal. A emenda de Rose pretendeu ampliar
essa atribuição a estados e municípios ao conferir sua administração ao
“poder público”.
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O senador Marcos Rogério (DEM-RO), entretanto, fez uma observação, lembrando que a emenda não tem natureza de redação, mas de
mérito, o que obrigaria o projeto a retornar à Câmara dos Deputados.
Além disso, segundo ele, seria mais adequado manter o comando original. Marcos Rogério informou que deve levar a questão aos demais
senadores quando a proposição chegar ao Plenário.
Fonte: Agência Senado
16ª Reunião – 22/05/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 191, DE 2017
- Terminativo Altera a redação do art. 2º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006 – Lei Maria da Penha –, para assegurar à mulher as oportunidades
e facilidades para viver sem violência, independentemente de sua identidade de gênero.
Autoria: Senador Jorge Viana (PT/AC)
Relatoria: Senadora Rose de Freitas
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.
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Mulheres transgênero e transexuais poderão ter proteção
da Lei Maria da Penha, aprova CCJ
Da Redação | 22/05/2019, 13h09

Mulheres transgênero e transexuais poderão contar com a proteção da Lei Maria da Penha (Lei 11.340, de 2006). A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (22), o Projeto de Lei do Senado (PLS) 191/2017, que amplia o alcance da norma
e, com isso, pretende combater a violência contra pessoas que se identificam como integrantes do gênero feminino. O texto é terminativo na
comissão e, se não houver recurso para análise em Plenário, segue para
a Câmara dos Deputados.
A relatora, senadora Rose de Freitas (Pode-ES), recomendou a aprovação da proposta, de autoria do ex-senador Jorge Viana.
“Somos pela conveniência e oportunidade de se estender aos transgêneros a proteção da Lei Maria da Penha. De fato, já se localiza mesmo
na jurisprudência decisões nesse exato sentido. Temos que efetivamente é chegado o momento de enfrentar o tema pela via do processo legislativo, equiparando-se em direitos todos os transgêneros”, considerou
Rose no seu parecer.
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Durante a votação, o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) lembrou que o Congresso precisa enfrentar as pautas de costume e tratar
de questões como a LGBTfobia, a qual “já passou da hora de ser criminalizada”. Ele lembrou que o Supremo Tribunal Federal (STF), que retomará o julgamento da questão na próxima quinta-feira (23), só o faz porque
o Parlamento se omite.
— A população transgênera merece nosso total respeito, porque
está sendo violada em seus direitos há muito tempo — disse.

A proposta lembra que o Brasil é o país com maior índice de violência contra pessoas lésbicas, gays, transexuais e transgêneros. O Relatório de Assassinatos LGBT no Brasil, organizado pelo Grupo Gay da Bahia,
mostrou que, só em 2016, foram mais de 320 mortes. O número de
agressões é maior quando se trata das mulheres transexuais e transgêneras, que são aquelas que não nasceram biologicamente com o corpo
feminino, mas que se entendem, agem e se identificam como mulher.
A Lei Maria da Penha é considerada uma medida ideal de política
pública de combate à violência contra a mulher. Uma pesquisa do Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra
que 29% das mulheres no Brasil já sofreram algum tipo de violência física ou verbal.
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Votos em separado
Durante a tramitação na CCJ, o PLS 191/2017 recebeu dois votos
em separado — dos senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Juíza Selma
(PSL-MT) — pela rejeição da proposta. O argumento de ambos é o de
que a mudança pretendida na Lei Maria da Penha desvirtua a proteção
pensada para a mulher.
— A alteração legal almejada pelo PLS 191/2017 redundará em
completa deturpação dos propósitos da Lei Maria da Penha, uma vez
que esta foi idealizada justamente com base na desigualdade de gênero
entre homens e mulheres — afirmou Marcos Rogério.
Juíza Selma ponderou que modificações na norma devem ser feitas
com a maior cautela sob o risco de prejudicar a proteção da mulher em
situação de vulnerabilidade.
— A real intenção da Lei Maria da Penha foi de determinar, taxativamente, que somente a mulher, em face de sua fragilidade biológica
natural perante o sexo masculino, pode ser resguardada pelos seus efeitos — sustentou a parlamentar.
O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), apesar de reconhecer
o mérito da iniciativa, de proteção às transgêneras, defendeu que essa
iniciativa não deve estar vinculada à legislação específica para as mulheres, mas sim a uma outra que trate da LGBTfobia.
Fonte: Agência Senado
31ª Reunião – 03/07/2019
PROJETO DE LEI N° 17, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha),
para prever a apreensão de arma de fogo como medida protetiva à vítima de violência doméstica, na forma em que especifica.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senadora Leila Barros
Relatório: Favorável ao Projeto com uma emenda de redação que
apresenta
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Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ, de redação.
Apreensão imediata de arma de fogo como medida
protetiva vai ao Plenário
Da Redação | 03/07/2019, 13h38
A Lei Maria da Penha (Lei 11.340, de 2006) poderá prever, como
medida protetiva a vítimas de violência doméstica, a apreensão imediata de arma de fogo em posse do agressor. Essa precaução está no Projeto de Lei (PL) 17/2019, aprovado nesta quarta-feira (3) na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). O texto segue com urgência para
o Plenário.
A medida deverá fazer diferença na prevenção a novos atos de violência contra a mulher, avalia a relatora, senadora Leila Barros (PSB-DF).
Ela ressalta que a Lei Maria da Penha já possibilita ao juiz suspender ou
restringir a posse de arma de fogo do responsável pela agressão.
“As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, representam um instrumento importante e célere na prevenção
de eventuais agressões praticadas contra as mulheres. Todavia, nem
sempre a concessão da medida protetiva de urgência ocorre no tempo
necessário para prevenir a agressão e a morte da mulher, em especial
quando o agressor possui arma de fogo à sua disposição”, considera Leila no parecer.
Além de impor a perda da posse da arma de fogo, o PL 17/2019 estabelece a notificação do fato à instituição responsável pela concessão
do registro ou da emissão do porte do armamento.
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O texto, que foi aprovado com uma emenda de redação, é assinado
pelo deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) e outros nove deputados.
Se for aprovado pelo Plenário do Senado sem alterações, o projeto
seguirá para sanção presidencial.
Fonte: Agência Senado
Lei prevê apreensão imediata de arma de fogo
como medida protetiva à mulher
Da Redação | 09/10/2019, 12h18
O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última terça-feira (8) a Lei
13.880, de 2019, que prevê a apreensão de arma de fogo registrada ou
sob posse do agressor em casos de violência doméstica e familiar contra
a mulher. O texto também exige a notificação da ocorrência à instituição
responsável pelo registro ou pela emissão de porte da arma de fogo.
A lei é oriunda do Projeto de Lei (PL) 17/2019, do deputado Alessandro Molon (PSB-RJ). Com alterações na Lei Maria da Penha (Lei
11.340, de 2006), o texto estabelecia que, ao ser registrada a ocorrência
de violência doméstica, a autoridade policial poderia apreender imedia-
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tamente a arma de fogo do agressor como uma das medidas protetivas
à vítima.
A relatora na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senadora
Leila Barros (PSB-DF), participou do ato de sanção. Ela ressaltou que a
medida vai prevenir novos atos de violência contra a mulher. “Embora a
Lei Maria da Penha já possibilite ao juiz suspender ou restringir a posse
de arma de fogo do responsável pela agressão, nem sempre a medida é
aplicada de forma imediata, porque não estava explícita na lei. Agora, o
juiz poderá aplicar essa medida protetiva em até 48 horas após o registro da agressão”, ressaltou Leila.

Fonte: Agência Senado
35ª Reunião – 10/07/2019
PROJETO DE LEI N° 871, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para dispor sobre a
prevenção da evasão escolar.
Autoria: Senador Marcos do Val (PPS/ES)
Relatoria: Senador Arolde de Oliveira
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Relatório: Favorável ao Projeto.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
Aprovadas na CCJ medidas para combater evasão escolar
Da Redação | 10/07/2019, 15h24
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (10), o Projeto de Lei (PL) 871/2019 com medidas para
estimular o poder público a prevenir a evasão e o abandono escolar, um
“drama persistente” no país, segundo o autor, senador Marcos do Val
(Cidadania-ES). O texto segue para análise da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte (CE).

O projeto insere no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei
8.069, de 1990) a exigência de recenseamento anual de crianças e adolescentes em idade escolar; atribui ao poder público a competência de
fazer a chamada pública dos estudantes e de zelar, junto aos pais e responsáveis, pela frequência à escola.
Essas ações já estão previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394, de 1996). A novidade é a obrigação de o poder público adotar estratégias para prevenir a evasão e o abandono escolar,
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inclusive por meio de visitas domiciliares, busca ativa e ações de caráter
intersetorial.
“Além da referida adequação legal, nossa proposição acrescenta
dispositivo ao referido artigo do ECA para incumbir ao poder público
a obrigação de adotar uma postura ativa no que diz respeito à evasão
escolar. Nesse sentido, não basta recensear, é preciso, literalmente, ir à
busca das crianças fora da escola”, explicou Marcos do Val.
Para o relator, senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ), a gravidade da
evasão escolar no país demanda ações firmes do governo para combater o problema. Ele concorda que o ponto de partida para a solução
deve ser a identificação das crianças e dos adolescentes que estão fora
da escola, até chegar à adoção de programas para que todas sejam matriculadas e participem regularmente das atividades curriculares e obtenham sucesso nos estudos.
Fonte: Agência Senado
38ª Reunião – 07/08/2019
PROJETO DE LEI N° 510, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha),
para atribuir aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher a competência para julgar as ações de divórcio e de dissolução
de união estável, a pedido da ofendida, e a Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil).
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Alessandro Vieira
Relatório: Favorável ao Projeto e à Emenda nº 2, na forma do substitutivo que apresenta e contrário à Emenda nº 1-CDH.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto e à Emenda nº
2, na forma da Emenda nº 3-CCJ (Substitutivo) e contrário à Emenda nº
1-CDH.
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Aprovada prioridade de divórcio para vítimas de violência doméstica
Da Redação | 07/08/2019, 13h22

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (7) projeto de lei da Câmara (PL 510/2019), que assegura
prioridade nos processos judiciais de separação ou divórcio à mulher
vítima de violência doméstica. O texto seguiu para votação em Plenário,
em regime de urgência.
Durante a discussão da matéria, o relator, senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), comentou que a iniciativa é oportuna, por ter sido
aprovada no dia em que a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) completa 13 anos.
— É mais uma medida que se soma na defesa da mulher, na redução da violência doméstica e nessa necessidade que temos de uma
civilização moderna e humana.
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Ao justificar a proposição, o autor, deputado Luiz Lima (PSL-RJ), destacou que apesar de a Lei Maria da Penha já prever iniciativas para coibir
a violência doméstica contra a mulher, como o afastamento do agressor,
há necessidade de medidas para facilitar o rompimento do vínculo entre
a vítima e o acusado.
O projeto sofreu alterações durante a análise na Câmara dos Deputados. Foi incluída a possibilidade de os Juizados de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher terem a competência para julgar essas ações.
Pela proposta da Câmara, fica garantido à mulher os seguintes direitos:
ser informada sobre a possibilidade de ingresso imediato da ação de
divórcio, de que a decisão sobre a ação não dependa da definição sobre
a partilha de bens, e o direito de preferência na tramitação da ação,
mesmo que a violência ocorra após o ajuizamento da demanda.
Parecer
O relator na CCJ, senador Alessandro Vieira, propôs a alteração do
Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), para permitir à mulher vítima de violência doméstica e familiar o ajuizamento das ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução
de união estável perante o foro do seu domicílio ou de sua residência.
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Alessandro destacou que não se trata de retrocesso frente ao princípio
constitucional da igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher, mas sim “do reconhecimento da vulnerabilidade da mulher vítima
de violência doméstica e familiar, que é merecedora de tratamento especial”.
O relator também acatou emenda da senadora Daniela Ribeiro (PP-PB)
que resguarda a competência natural do juízo das comarcas nessas decisões. Ele incluiu ainda a previsão da intervenção obrigatória do Ministério Público nas ações de família em que figure como parte a vítima de
violência doméstica e familiar.
Por causa das mudanças, o substitutivo da CCJ alterou a ementa do projeto, anulando a que veio no texto aprovado anteriormente, na Comissão de Direitos Humanos (CDH).
Fonte: Agência Senado
54ª Reunião – 11/09/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 81, DE 2015
- Não Terminativo Altera o art. 24 da Constituição Federal, para incluir no rol das competências da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção ao idoso.
Autoria: Senador Wellington Fagundes (PR/MT) e outros.
Relatoria: Senador Lasier Martins
Relatório: Favorável à Proposta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta.
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Proteção aos idosos poderá ter leis feitas pela União e pelos estados
Da Redação | 11/09/2019, 11h10

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (11) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 81/2015, do senador Wellington Fagundes (PL-MT), que inclui a proteção ao idoso no
rol de matérias de competência concorrente da União, de estados e do
Distrito Federal. A competência concorrente permite que todos os entes
federativos possam legislar sobre determinado tema.
O relator, senador Lasier Martins (Podemos-RS), explicou a proposta, que agora segue para análise no Plenário do Senado.
— A PEC delimitará as atribuições de cada ente federativo no cumprimento do dever estatal insculpido no art. 230, qual seja, o de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
Na justificação da proposta, o autor afirma que o objetivo é que
todo e qualquer assunto referente ao idoso possa ser tratado pela
União, em âmbito nacional, e pelos estados, residualmente.
Fonte: Agência Senado
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61ª Reunião – 09/10/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 423, DE 2018
- Terminativo Altera os arts. 20 e 24-A da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006,
para determinar que a revogação da prisão, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, somente possa ocorrer após a elaboração de laudo psicológico que verifique o grau de probabilidade de o
agressor reincidir contra esta ou outras mulheres.
Autoria: Senadora Kátia Abreu (PDT/TO)
Relatoria: Senador Otto Alencar
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.
CCJ aprova exigência de laudo para revogar prisão
de agressor de mulheres
Da Redação | 09/10/2019, 13h36
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (9) o Projeto de Lei (PLS) 423/2018, que exige laudo psicológico
para a revogação da prisão preventiva de agressor de mulheres. A proposta, da senadora Kátia Abreu (PDT-TO), segue para a Câmara se não
houver recurso para análise em Plenário.
O PLS 423/2018 altera a Lei Maria da Penha (Lei 11.340, de 2006)
para também exigir o laudo para a liberação do agressor preso em flagrante, independentemente de o juiz ter fixado o pagamento de fiança.
A avaliação psicológica deve estimar a possibilidade de reincidência do
acusado na prática de agressão contra mulheres.
“É necessário municiar os magistrados de uma avaliação técnica
das condições psicológicas do agressor, evitando-se que sejam expedidos alvarás de soltura sem qualquer fundamento na realidade dos fatos
e, consequentemente, sejam colocadas em perigo de vida mulheres vítimas de violência doméstica”, ponderou Kátia Abreu na justificação da
proposta.
O relator, senador Otto Alencar (PSD-BA), também defendeu a obrigatoriedade de o agressor de mulheres ser submetido a exame psicológico para reivindicar liberdade. Na opinião dele, a revogação da prisão
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não deve funcionar como um salvo-conduto para a prática de novos crimes.

— Louvo a iniciativa da senadora Kátia Abreu, até porque a agressão contra a mulher é um absurdo, e a covardia sempre vem com recidiva: o agressor volta a incidir no erro. Para inibir esse ato covarde, nada
melhor que fazer o laudo para verificar o grau de probabilidade de o
agressor cometer esses atos que devem ser punidos com o rigor da lei
— defendeu Otto.
Fonte: Agência Senado
72ª Reunião – 20/11/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 104, DE 2018
- Não Terminativo Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), para proibir a venda de produtos fumígenos, cachimbo,
narguilé, piteira e papel para enrolar cigarro a crianças e adolescentes.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador José Serra
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Relatório: Favorável ao Projeto e à Emenda nº 1-CDH (Substitutivo),
com a Subemenda que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto nos termos da
Emenda nº 1-CDH-CCJ - Substitutivo) com a Subemenda nº 1-CCJ.
Proibição de venda de acessórios para o fumo
a crianças vai a Plenário
Da Redação | 20/11/2019, 13h45
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou parecer a favor
do projeto de lei da Câmara que proíbe a venda para crianças e adolescentes de acessórios ligados ao fumo como narguilés, cachimbos, piteiras e papeis para enrolar cigarro (PLC 104/2018). A proposta é do deputado Antonio Bulhões (PRB-SP) e segue agora para análise do Plenário.

Em maio, a Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou o substitutivo do relator, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que, além de proibir
os acessórios utilizados para o consumo de produtos fumígenos, estabeleceu pena de detenção de dois a quatro anos e multa de R$ 3 mil a R$
10 mil, ficando o estabelecimento comercial interditado até o pagamento. Para isso, propôs alterar os artigos 243 e 258 do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA - Lei 8.069, de 1990).
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Na CCJ, o relator, senador José Serra (PSDB-SP), emitiu parecer favorável ao projeto, propondo apenas uma subemenda que determina
que as alterações no art. 243 do ECA sejam realizadas diretamente no
caput, que identifica os elementos da conduta típica.
Serra ressaltou a importância da atuação do poder público para
proteger crianças e adolescentes dos malefícios causados pelo fumo,
devido à vulnerabilidade social dos indivíduos nessa faixa etária.
Segundo ele, se a lei já proíbe a venda de produtos fumígenos a
crianças e adolescentes, faz todo sentido estender a vedação aos acessórios e insumos utilizados na prática do tabagismo.
“É um imperativo constitucional que o poder público adote medidas no sentido de proteger crianças e adolescentes dos riscos associados ao fumo. No caso da adolescência, as típicas instabilidades e necessidades de afirmação, bem como as formas e processos de socialização
que marcam esse estágio de desenvolvimento do ser humano, tornam
o indivíduo mais suscetível à iniciação no fumo. O uso do narguilé se faz
comumente de modo coletivo. Assim, encontros de jovens convertem-se em ocasiões propícias a introduzir novas pessoas no vício”, argumenta o parlamentar em sua justificativa.
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Narguilé
Espécie de cachimbo com água, o narguilé pode servir para a iniciação de jovens no fumo e consequente dependência da nicotina. Além
disso, segundo entidades médicas, a fumaça liberada no narguilé também pode ser nociva, capaz de causar câncer de pulmão e problemas
cardíacos, entre outras doenças.
De acordo com o Ministério da Saúde, uma sessão de narguilé tem
duração média de 20 a 80 minutos e nesse período há entre 50 e 200
baforadas, o que faz o usuário inalar uma quantidade de fumaça correspondente à de 100 cigarros.
Uma sessão de 45 minutos pode produzir entre 22 e 50 vezes mais
alcatrão, 39 vezes mais benzopireno (um potente cancerígeno), seis a 13
vezes mais monóxido de carbono e até dez vezes mais nicotina que um
cigarro comum, segundo o ministério.
Fonte: Agência Senado
1ª Reunião – 05/02/2020
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 796, DE 2015 (COMPLEMENTAR)
- Não Terminativo Altera a redação do art. 1º da Lei Complementar nº 146, de 25 de
junho de 2014, para estender a estabilidade provisória no emprego para
as empregadas adotantes ou que venham a obter a guarda judicial para
fins de adoção.
Autoria: Senador Roberto Rocha (PSB/MA)
Relatoria: Senadora Daniella Ribeiro
Relatório: Favorável ao Projeto, nos termos do Substitutivo que
apresenta
Observações:
Aprovado Requerimento de urgência para a matéria.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
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Agência Senado
Vai ao Plenário estabilidade de emprego a quem
recebe guarda de criança adotada
Da Redação | 05/02/2020, 12h40

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (5) um projeto de lei que garante estabilidade de cinco
meses no emprego para quem ficar com a guarda de criança adotada
em caso de falecimento da adotante (PLS 796/2015 — Complementar).
Logo depois da votação, a CCJ aceitou o pedido de urgência para a matéria, que pode ser votada pelo Plenário ainda hoje.
A proposta altera a Lei Complementar 146/2016 para assegurar estabilidade à trabalhadora que adota uma criança ou a quem fica com a
guarda em caso de falecimento da adotante. De autoria do senador Roberto Rocha (PSDB-MA), o texto recebeu parecer favorável da senadora
Daniella Ribeiro (PP-PB).
A relatora, no entanto, apresentou um substitutivo (texto alternativo à proposta original), porque a estabilidade já foi assegurada à
adotante na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por meio da Lei
13.509/2017. Mas a senadora deixou assegurado, no texto, o mesmo
direito a quem ficar com a guarda da criança adotada em caso de morte
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da trabalhadora adotante, o que ainda não está previsto expressamente
na legislação em vigor.
Ao dar o seu voto, Daniella destacou que a lei brasileira reconhece
os filhos adotivos com direito ao mesmo tratamento daqueles que ostentam ligação biológica com os seus genitores, sendo vedado qualquer
tratamento discriminatório em desfavor de crianças e adolescentes em
função da natureza do vínculo que os liga aos seus pais e mães.
“A extensão da citada estabilidade para quem obtiver a guarda de
filho adotivo de genitora falecida é medida indispensável para que o
menor possa se adaptar ao novo lar, ainda mais na triste situação de
morte prematura daquela que, por um ato de amor, o acolheu”, defende
a senadora.
O projeto já tinha sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) e chegou a ser enviado ao Plenário. Porém, a pedido do senador
Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), foi enviado para análise da CCJ.
Fonte: Agência Senado
9ª Reunião – 11/03/2020
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N° 3, DE 2018, AO PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 8, DE 2016
- Não Terminativo Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 5.000B de 2016 do Senado Federal (PLS nº 8/2016 na Casa de origem), que
“Institui a Política Nacional de Informações Estatísticas Relacionadas à
Violência contra a Mulher (Pnainfo)”.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senadora Daniella Ribeiro
Relatório: Favorável ao SCD n° 3, de 2018
Resultado: Aprovado Parecer favorável à Matéria.

508

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Agência Senado
CCJ aprova projeto que institui base de dados
sobre violência contra mulher
Da Redação | 11/03/2020, 14h41
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (11), o substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD 3/2018) ao
projeto que institui a Política Nacional de Informações Estatísticas Relacionadas à Violência contra a Mulher (Pnainfo). A relatora, senadora
Daniella Ribeiro (PP-PB), concordou com as mudanças sugeridas pela
Câmara ao Projeto de Lei do Senado 8/2016, que segue agora para análise do Plenário do Senado.
A finalidade da política é reunir, organizar, sistematizar e disponibilizar dados e informações sobre todos os tipos de violência contra as mulheres. O substitutivo da Câmara retirou do texto aprovado pelo Senado
a referência a gênero. A definição de violência contra mulher passou de
“ato ou conduta baseado no gênero” para “ato ou conduta praticados
por razões da condição de sexo feminino”. A relatora rejeitou a mudança
feita na Comissão de Direitos Humanos (CDH) no substitutivo, que recuperava o uso da palavra “gênero”, e manteve o texto da Câmara.
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No parecer, Daniella Ribeiro acatou ainda outras mudanças, como
a inclusão, entre os objetivos da Pnainfo, da necessidade de padronizar,
integrar e disponibilizar os indicadores das bases de dados dos organismos de políticas para as mulheres e a inserção no Registro Unificado de
Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres do quantitativo de mortes violentas de mulheres.
O substitutivo também inseriu no texto a previsão de que o comitê
formado por representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário será coordenado por órgão do governo federal e a previsão de que
as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta das dotações orçamentárias de cada órgão que aderir à Pnainfo, e não exclusivamente de órgãos do governo federal. Os estados, o Distrito Federal
e os municípios poderão aderir à política por meio de instrumento de
cooperação federativa. A CDH é a autora da proposta, redigida após debate que discutiu a implantação de um sistema nacional de informações
relacionadas à violência contra a mulher.
Registro
O registro unificado é composto por dados administrativos referentes ao tema, serviços especializados de atendimento às mulheres em
situação de violência e políticas públicas da área. Ele permitirá a coleta
de dados individualizados sobre as vítimas e o agressor, além da compilação da quantidade de mortes violentas de mulheres.
Entre os dados individualizados, serão registrados o local, a data,
a hora da violência, o meio utilizado, a descrição da agressão e o tipo
de violência; o perfil da mulher agredida (idade, raça/etnia, deficiência,
renda, profissão, escolaridade, procedência de área rural ou urbana e
relação com o agressor); características do agressor (iguais às da mulher); histórico de ocorrências envolvendo violência tanto da agredida
quanto do agressor; quantidade de medidas protetivas requeridas pelo
Ministério Público e pela mulher agredida, bem como as concedidas
pelo juiz; e atendimentos prestados à mulher pelos órgãos de saúde,
de assistência social, segurança pública, sistema de justiça e por outros
serviços especializados de atendimento.
A Pnainfo deverá ainda dar transparência à gestão das informações
e incentivar a participação social por meio da oferta de dados consis510
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tentes, atualizados e periódicos que possibilitem a avaliação crítica das
políticas públicas direcionadas ao tema.
Pauta feminina
Em razão da abertura da sessão do Congresso Nacional para análise
de vetos e projetos que alteram a distribuição dos recursos orçamentários, as votações dos demais itens da pauta feminina foram adiadas.
De acordo com a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS), os projetos serão analisados com prioridade na quarta-feira (18).
Algumas das propostas chegaram a ter seus relatórios lidos durante
a reunião desta quarta-feira (11), como o PLS 47/2012, que dá prioridade no atendimento policial à mulher idosa vítima de violência, mas
as comissões não podem votar projetos depois da abertura de sessão
deliberativa do Congresso.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI N° 2099, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente), para compatibilizá-la com a Lei nº 12.127, de 17 de
dezembro de 2009, que criou o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Veneziano Vital do Rêgo
Relatório: Favorável ao Projeto com duas emendas que apresenta e
contrário à emenda nº 1-CDH
Resultado: Aprovado Parecer favorável ao Projeto com as Emendas
nºs 2-CCJ e 3-CCJ e contrário à Emenda nº 1-CDH.
Agência Senado
Vai a Plenário projeto que amplia divulgação
sobre crianças desaparecidas
Da Redação | 11/03/2020, 11h21
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (11) projeto para ampliar a divulgação de informações sobre crianBalanço de atividades 2019 - 2020
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ças e adolescentes desaparecidos. O PL 2.099/2019 torna obrigatória
a inclusão das informações sobre o desaparecimento no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos e no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O projeto ainda precisa ser aprovado em
Plenário.

O projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei
8.069, de 1990). Atualmente, o ECA já determina a notificação do desaparecimento a portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de
transporte interestaduais e internacionais. Com a mudança, o desaparecimento deverá ser notificado e os nomes dos desaparecidos, incluído
também nos dois cadastros.
Originalmente, o projeto, da ex-deputada Laura Carneiro, obrigava
a notificação apenas para inclusão no Cadastro de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Na CDH, foi aprovado o relatório da senadora Zenaide Maia (Pros-RN), que substituía o cadastro pelo de pessoas desaparecidas, criado em 2019, depois da aprovação do texto pela Câmara. Para
ela, o segundo cadastro é mais abrangente.
O relator na CCJ, senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), alterou
novamente o texto, para que a notificação seja feita aos dois cadastros.
Segundo o senador, o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas ain512
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da está em implementação e o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos não foi extinto. Ele afirmou que os dois cadastros
podem atuar em cooperação mútua, com retroalimentação. A recomendação foi pela aprovação do texto com essa alteração.
“Quanto ao mérito, o projeto é valioso, pois busca soluções para o enfrentamento do grave problema do desaparecimento de crianças e adolescentes, que tantos desgostos causam ao nosso povo”, afirmou o senador.
Fonte: Agência Senado
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SOCIAL – MEIO AMBIENTE
6ª Reunião – 20/03/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 317, DE 2018
- Terminativo Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e a Lei nº 9.433, de 8
de janeiro de 1997, para incentivar a redução de perdas na distribuição
de água tratada.
Autoria: Senador Lasier Martins (PSD/RS)
Relatoria: Senador Sérgio Petecão
Relatório: Pela aprovação do Projeto e das Emendas nºs 1 a 9.
Resultado: Aprovado o Projeto e as Emendas nºs 1-CCJ a 9-CCJ.
Aprovado projeto para reduzir o desperdício de água tratada
Da Redação | 20/03/2019, 15h27

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou por
unanimidade, nesta quarta-feira (20), proposta com uma série de medidas para reduzir o desperdício de água tratada no caminho entre as
distribuidoras e os consumidores. O Brasil é um dos campeões nesse
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desperdício, perdendo 38,8% de toda sua água tratada. O Projeto de Lei
do Senado (PLS) 317/2018 segue para a Câmara dos Deputados, se não
houver recurso para análise em Plenário.
A proposta, do senador Lasier Martins (Pode-RS), insere metas progressivas e graduais de redução de perdas na distribuição de água nos
contratos de concessão do serviço. A entidade reguladora do setor deverá fixar limites máximos de perda na distribuição da água tratada, passíveis de serem reduzidos gradualmente, conforme se verifiquem avanços tecnológicos e investimentos em ações de combate ao desperdício.
— Precisamos enfrentar esse problema, o desperdício tem repercussões sociais e econômicas sérias — disse Lasier.

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) apresentou nove emendas —
acatadas pelo relator, senador Sérgio Petecão (PSD-AC) —, como a que
obriga as concessionárias a fazer a manutenção do sistema de captação
e distribuição de água, inclusive com troca periódica das tubulações,
que normalmente têm vida útil de cerca de 50 anos. Essas perdas são
mais significativas do que ocorrem com os chamados “gatos”, ligações
clandestinas, normalmente de pequeno porte. E todos os consumidores
dividem a conta pelos vazamentos e falhas na operação do sistema, frisou o autor da emenda.
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“Nesse ponto é importante ter em mente que tais perdas não são
responsabilidade do consumidor. As concessionárias é que devem zelar
pelas condições e higidez do sistema de captação e distribuição da água.
Daí a necessidade de o texto legal apresentar referências concretas e
objetivas que evidenciem a responsabilidade das concessionárias pela
adequada manutenção da rede de tubulações, o que vai muito além
da mera correção de pontos deteriorados, mas que deve incluir o planejamento da substituição periódica de tubulações”, justificou Angelo
Coronel.
Outra alteração proposta por ele estimula o fomento ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento de equipamentos e métodos economizadores de água.
Mudanças
O projeto altera a Lei do Saneamento Básico (Lei 11.445, de 2007)
e a chamada Lei das Águas (Lei 9.433, de 1997), que institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos. O texto acrescenta na Lei das Águas a
previsão para que valores arrecadados com a cobrança do uso de recursos hídricos sejam utilizados também no financiamento de projetos
voltados à redução de perdas no abastecimento de recursos hídricos.
Também é acrescentada a previsão para que a concessão dos serviços de saneamento básico seja feita por consórcio público de que participem os titulares dos serviços. A intenção, de acordo com Lasier, é
viabilizar economicamente os investimentos necessários no setor.
O projeto permite à União conceder benefícios ou incentivos orçamentários, fiscais ou de crédito como contrapartida ao alcance de metas
de desempenho operacional, especialmente no que concerne à redução
das perdas na distribuição de água tratada.
Fonte: Agência Senado
40ª Reunião – 14/08/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 13, DE 2019
- Não Terminativo Altera o art. 156 da Constituição Federal, para estabelecer critérios
ambientais para a cobrança do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e desonerar a parcela do imóvel com vegetação nativa.
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Autoria: Senador Plínio Valério (PSDB/AM) e outros.
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Favorável à Proposta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta.
Redução de IPTU para quem cuida do ambiente
poderá integrar Constituição
Da Redação | 14/08/2019, 18h53
Uma autorização para que municípios reduzam o valor do IPTU cobrado de contribuintes que adotam ações ambientalmente sustentáveis
em seus imóveis foi aprovada nesta quarta-feira (14) pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 13/2019 insere, entre as possibilidades de alíquotas diferenciadas do IPTU, o reaproveitamento de águas pluviais, o reúso da
água servida, o grau de permeabilização do solo e a utilização de energia
renovável no imóvel. Livra também da incidência do imposto a parcela
do imóvel coberta por vegetação nativa.
Atualmente a CF admite a aplicação de alíquotas distintas do IPTU
em função da localização e do uso do imóvel. O objetivo da PEC 13/2019,
segundo explicou o autor, o senador Plínio Valério (PSDB-AM), é inserir critérios de responsabilidade ambiental para diferenciar a cobrança
aplicada ao contribuinte que tenha esse compromisso. Por seu caráter
essencialmente autorizativo, as alterações feitas só serão adotadas pelas municipalidades na medida das suas capacidades financeiras, destacou Plínio.
Incentivo à sustentabilidade
A iniciativa do chamado IPTU verde ou ecológico, que reduz a taxação do contribuinte que adota ações ambientalmente sustentáveis em
seu imóvel, já vem sendo aplicada em alguns municípios, mas não conta
com autorização expressa da Constituição. Para o autor da proposta, a
inserção do benefício na CF fará com que mais municípios adotem esse
tipo de estímulo à conservação dos recursos naturais.
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“Vários municípios brasileiros já instituíram o IPTU verde ou ecológico, pelo qual os contribuintes do tributo recebem descontos em virtude da observância de práticas ambientalmente amigáveis. A inserção
do regramento no texto da Constituição servirá para chamar a atenção
para o tema e estimular as municipalidades no sentido da implementação da medida, sempre dentro das suas possibilidades financeiras”,
explicou Plínio na justificação da proposta.
O relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), recomendou a
aprovação da PEC 13/2019. Sua expectativa é de que a iniciativa oriente
o legislador municipal na elaboração do IPTU verde e dê segurança jurídica na concessão do incentivo.
“Trata-se de medida de caráter extrafiscal com grande potencial
para provocar mudanças no comportamento dos contribuintes. Muito
embora alguns municípios brasileiros já tenham instituído benefícios
aplicáveis a contribuintes que observem práticas ambientalmente saudáveis, é inegável que a alteração constitucional que se pretende contribuirá para chamar a atenção para o tema, encorajando os que ainda
não adotaram as boas práticas a implementar medidas dessa natureza”,
reconheceu Anastasia no parecer.
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A proposta segue para dois turnos de discussão e votação no Plenário do Senado.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI N° 1396, DE 2019
- Terminativo Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, para estabelecer o dever
de o poluidor ressarcir a União, o Estado ou o Município das despesas
incorridas com operações envolvendo forças policiais, corpo de bombeiros, defesa civil, assistência social ou outros órgãos públicos, realizadas
para socorro, resgate, assistência e mitigação dos danos ambientais e
sociais, inclusive as despesas realizadas pelo Sistema Único de Saúde
com o tratamento das vítimas.
Autoria: Senador Carlos Viana (PSD/MG)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Pela aprovação do Projeto, com uma emenda de redação
que apresenta, e da Emenda nº 1 - CMA, com a subemenda apresentada
Resultado: Aprovado o Projeto e as Emendas nº 1-CMA-CCJ, com a
Subemenda nº 1-CCJ, e nº 2-CCJ (de redação). Declara voto favorável, o
Senador Carlos Viana.
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Poluidor será obrigado a ressarcir cofres públicos, decide CCJ
Da Redação | 14/08/2019, 13h05

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou em
decisão final e por unanimidade, nesta quarta-feira (14), o Projeto de
Lei (PL) 1.396/2019, que obriga o agente poluidor a ressarcir a União, o
estado ou município de despesas decorrentes de operações envolvendo forças policiais, corpo de bombeiros ou outros órgãos públicos para
enfrentamento de dano ambiental e humanitário. A proposta recebeu
voto favorável, com emendas, do relator, senador Antonio Anastasia
(PSDB-MG). O texto seguiu para a Câmara dos Deputados.
De acordo com a Lei 6.938, de 1981, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, o agente poluidor tem a responsabilidade de
arcar com a reparação do dano ambiental, material e pessoal causado,
mas fica livre de cobrir custos relativos à mobilização dos serviços públicos para essas operações. O que o PL 1.396/2019 faz é introduzir na
norma o dever de as empresas responsáveis por desastres ambientais
ressarcirem o ente federativo que assumir essa tarefa.
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“A reparação dos danos decorrentes de desastres ambientais deve
ser ampla e completa, incluindo o ressarcimento aos cofres públicos
dos altos gastos realizados para prestar assistência às vítimas e a suas
famílias ou para conter os efeitos do dano ambiental sobre as comunidades atingidas”, sustentou o autor do projeto, senador Carlos Viana
(PSD-MG).
Emendas
Anastasia se alinhou aos argumentos que reforçam o princípio da
responsabilização do causador do dano ao meio ambiente já consolidado pela Lei 6.938, de 1981.
— Com efeito, os cofres públicos, já combalidos pelo atual cenário
de recessão econômica e deficits orçamentários crescentes, devem ser
ressarcidos integralmente pelos danos causados pelo causador do dano
ambiental, para alcançar todas as despesas suportadas pelo poder público — afirmou o relator.
Em relação aos ajustes feitos por Anastasia no projeto, um deles
manteve emenda já aprovada pela Comissão de Meio Ambiente (CMA),
ampliando as hipóteses legais de atribuição de responsabilidade civil
do transgressor de normas ambientais de modo a fazê-lo ressarcir, por
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completo, todas as despesas enfrentadas pelo poder público, realizadas para o socorro das vítimas do desastre e para a proteção do meio
ambiente. A outra alteração procurou deixar mais objetiva e concisa a
ementa do PL 1.396/2019.
Durante a discussão, a matéria foi elogiada por senadores como
Esperidião Amin (PP-SC), Fabiano Contarato (Rede-ES), Rogério Carvalho
(PT-SE) e Rose de Freitas (Podemos-ES), que presidiu Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou a tragédia de Brumadinho, em
Minas Gerais.
— Eu conheço o trabalho do senador Carlos Viana [que foi relator
da CPI], o parabenizo, bem como este relatório tão bem elaborado pelo
senador Anastasia. Então, eu o aprovo com louvor — declarou Rose.
Fonte: Agência Senado
62ª Reunião – 16/10/2019
PROJETO DE LEI N° 3915, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), para tipificar o crime de desastre ecológico de grande proporção ou que produza estado de calamidade pública, bem como a conduta
do responsável por desastre relativo a rompimento de barragem.
Autoria: CPI de Brumadinho
Relatoria: Senador Otto Alencar
Relatório: Favorável ao Projeto com a Emenda que apresenta.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com as Emendas nºs 1-CCJ a 3-CCJ.
Aprovado na CCJ, projeto agrava penas e pune
responsáveis por rompimento de barragens
Da Redação | 16/10/2019, 11h48
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (16) o Projeto de Lei (PL) 3.915/2019, que agrava as penas para
quem provocar desastre ecológico de grande proporção ou que produza
estado de calamidade pública. A proposta também cria um tipo penal
para criminalizar responsáveis por rompimento de barragens.
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De autoria da comissão parlamentar de inquérito (CPI) que investigou o rompimento da barragem de Brumadinho (MG), o projeto recebeu parecer favorável do relator, senador Otto Alencar (PSD-BA) e será
agora votado no Plenário. O PL 3915/2019 altera a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 1998), para criar uma gradação diferenciada para
o crime previsto no artigo 54: “causar poluição de qualquer natureza”.
Pelo texto, a punição é agravada de acordo com os efeitos do desastre
ecológico — prevendo penas mais elevadas para os de grandes proporções ou que provoquem estado de calamidade pública.
Atualmente, a Lei de Crimes Ambientais pune com reclusão de 1
a 4 anos mais multa quem causar poluição de qualquer natureza em
níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou
que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa
da flora. O projeto prevê reclusão de 4 a 12 anos mais multa para quem
permitir a ocorrência desses desastres ecológicos e de detenção de 1 a 3
anos quando o crime for culposo. Há agravantes: se houver lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade será aumentada de
metade; se resultar em morte humana, será aplicada em dobro.
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Novo tipo penal
Ainda pelo texto, cometerá crime quem facilitar o rompimento de
barragem por não observar norma técnica, administrativa e de práticas
reconhecidas pela comunidade científica ou não obedecer a determinação da autoridade ambiental e da entidade fiscalizadora da segurança de
barragem. A pena para esse novo tipo penal também será de 4 a 12 anos,
além de multa, por sugestão do senador Fabiano Contarato (Rede-ES),
que apresentou emendas ao texto para endurecer as punições previstas
inicialmente no projeto. Quando crime for culposo, a pena será de 1 a 3
anos.
Quando resultar em inviabilização de área para ocupação humana
e mortandade de fauna e flora, o crime será qualificado, com pena de 3
a 8 anos. A proposta também aumenta os valores para a multa administrativa, que passa de R$ 50 a R$ 50 milhões para R$ 2 mil a R$ 1 bilhão.
Se do crime doloso ou culposo resultar lesão corporal de natureza grave,
a pena privativa de liberdade é aumentada de metade; se resultar morte
humana, é aplicada em dobro.
Durante a discussão da matéria, Otto Alencar elogiou o trabalho do
relator da CPI de Brumadinho, senador Carlos Viana (PSD-MG), e mencionou a necessidade de responsabilização dos indiciados pela tragédia.
Carlos Viana (PSD-MG) destacou que a proposta busca responsabilizar
gestores de empresas que comentem crimes ambientais.
— Quem decide sobre as ações da empresa são aqueles que representam a pessoa jurídica. Eles também têm que ser responsabilizados
por seus atos — disse o senador.
A senadora Rose de Freitas (Podemos-ES), que presidiu a CPI, também enfatizou a necessidade de punições para os responsáveis pelas
empresas.
— Ninguém quer ser culpado depois, mas todos o foram na medida
em que tinham auditorias em suas mãos e nada fizeram. Quando a auditoria não servia, mudava-se o auditor — criticou.
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PROJETO DE LEI N° 553, DE 2019
- Terminativo Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para prever critérios objetivos para a aplicação da pena à pessoa jurídica condenada por
crime ambiental.
Autoria: Senador Styvenson Valentim (PODE/RN)
Relatoria: Senador Veneziano Vital do Rêgo
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.
Histórico da empresa pode influenciar pena
por crime ambiental, aprova CCJ
Da Redação | 16/10/2019, 11h55

O passado de uma empresa poderá ser determinante em um julgamento de crimes ambientais. Essa é a essência do Projeto de Lei (PL)
553/2019, aprovado em decisão final na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (16). O texto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, desde que não seja apresentado
recurso para votação no Plenário.
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De autoria do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), o projeto acrescenta na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 1998) considerações sobre os antecedentes da empresa autuada por delitos na área.
Na percepção de Styvenson, os juízes vêm usando critérios subjetivos
para definir punições para agressões ao meio ambiente.
“Defendo que a lei considere se a empresa tinha boas práticas de
gestão ambiental, se observava os procedimentos legais, se realizava
auditorias periódicas e se punia os seus funcionários envolvidos em infrações ambientais. Isso é fundamental para o juiz graduar sua decisão”,
sustenta o autor.
Análise de antecedentes
Ao recomendar a aprovação do projeto, o relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), ponderou que, se a análise de antecedentes,
conduta social e personalidade do réu pessoa física é regra consagrada
no direito penal para fixação da pena, nada impede que o mesmo procedimento seja seguido na aplicação de punição a empresas.
“Nesse sentido, critérios que dizem respeito à correção e ao compromisso da entidade infratora com regras de governança, de accountability e de compliance devem orientar o juiz para adotar a pena mais
adequada na sentença condenatória. No caso, os critérios escolhidos
pelo PL afiguram-se adequados para essa finalidade”, concorda Veneziano no parecer.
68ª Reunião – 30/10/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 201, DE 2016
- Não Terminativo Autoriza o controle populacional de espécies exóticas invasoras nocivas, estabelece condições para o consumo, a distribuição e a comercialização de produtos e subprodutos resultantes do abate desses animais
e dá outras providências.
Autoria: Senador Wellington Fagundes (PR/MT)
Relatoria: Senador Sérgio Petecão
Relatório: Favorável ao Projeto com uma emenda que apresenta.

526

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CCJ.
CCJ aprova controle populacional de animais
invasores declarados nocivos
Da Redação | 30/10/2019, 12h11
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (30) projeto que autoriza o controle populacional de espécies exóticas invasoras reconhecidas como nocivas. O Projeto de Lei do Senado
(PLS) 201/2016, do senador Wellington Fagundes (PR-MT), também define condições para o consumo, a distribuição e a comercialização de
produtos e subprodutos resultantes do abate desses animais. O texto
segue para a Comissão de Meio Ambiente (CMA), onde recebe decisão
terminativa.
Wellington se disse motivado a apresentar o projeto principalmente pelo alastramento nocivo do javali europeu no Brasil. Pelo texto, o
controle populacional compreende a perseguição, o abate, a captura
e a marcação de espécimes seguida de soltura para rastreamento. O
conceito abrange ainda a captura seguida de eliminação e a eliminação
direta de espécimes.
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Limites
Caberá ao Poder Executivo declarar a nocividade da espécie exótica
invasora, por meio de ato que também determinará os limites geográficos e de tempo das atividades de controle. A execução será efetuada
por pessoas físicas ou jurídicas cadastradas junto aos órgãos ambientais,
aos quais deverão encaminhar relatórios de suas atividades.
No ato normativo deverá constar a quantidade de espécimes passíveis de abate ou eliminação, além de condições para o controle populacional, em função das características da espécie. No caso de controle
por abate, a medida deverá ocorrer imediatamente após a chegada dos
animais vivos ao matadouro. Fica vedada a manutenção de criadouros,
exceto nos casos em que a legislação expressamente permitir.
O relator, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), reconhece que a introdução de espécies da flora e da fauna no território brasileiro é motivo de
muita preocupação, pela ocorrência de pragas e também de dominação
da espécie invasora, o que pode levar até mesmo à extinção de espécies
nativas.
No entanto, apresentou emenda para aprimorar o texto, retirando
o artigo que declara não ser crime a prática de controle populacional
de espécie exótica, nas condições previstas em autorização de órgão
ambiental. Segundo Petecão, a Lei 9.605, de 1998, que define sanções
para atividades lesivas ao meio ambiente, já contém dispositivo com
essa mesma finalidade.
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Descontrole
Wellington Fagundes afirmou que a proliferação descontrolada de
espécies exóticas invasoras é uma realidade no Brasil. Ele observou que
a introdução dessas espécies pode ocorrer de forma acidental, como no
caso do mexilhão dourado, que chegou ao país trazido na água de lastro
de navios, ou de modo deliberado, como no caso do javali europeu.
No caso dos javalis, destacou o autor, o objetivo era a criação comercial, com prévia autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Porém, houve descontrole
na produção e propagação “desenfreada” da espécie em vários estados.
Com alta produção e sem enfrentar predadores naturais, a população
de javalis cresceu de forma exponencial.
“A grande quantidade de javalis presentes no campo tem gerado
riscos à saúde humana e animal. A possibilidade de transmissão de doenças como peste suína, febre aftosa e brucelose ameaça à saúde de
rebanhos destinados à alimentação humana. Além disso, os javalis têm
provocado perdas econômicas para os produtores rurais, com a destruição de lavouras pela passagem da enorme quantidade de animais à procura de alimento”, destacou.
Fonte: Agência Senado
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1ª Reunião – 05/02/2020
PROJETO DE LEI N° 2950, DE 2019
- Terminativo Dispõe sobre normas gerais de proteção aos animais em situação
de desastre e altera as Leis nos 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de
Crimes Ambientais) e 12.334, de 20 de setembro de 2010 (Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB), para tipificar crimes de maus
tratos a animais relacionados a ocorrência de desastres e para incluir os
cuidados com animais vitimados por desastres na PNSB.
Autoria: Senador Wellington Fagundes (PL/MT)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.
Agência Senado
Proteção a animais vítimas de desastres ambientais passa pela CCJ
Da Redação | 05/02/2020, 11h39

De autoria do senador Wellington Fagundes (PL-MT), o Projeto de
Lei 2.950/2019 obriga o empreendedor que desenvolve atividades ca530
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pazes de causar degradação do meio ambiente a adotar medidas preventivas e reparadoras, visando à proteção, ao resgate e aos cuidados
dos animais em situação de desastre ambiental. Além disso, prevê a
incidência das penas previstas na Lei de Crimes Ambientais ao empreendedor que descumprir as medidas preventivas e reparadoras relacionadas no projeto.
O artigo 32 dessa lei pune com detenção de três meses a um ano
quem pratica ato de abuso ou maus-tratos, fere ou mutila animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.
Entre as medidas reparadoras previstas na proposição, estão, por
exemplo, o fornecimento de máquinas, veículos e equipamentos destinados à busca e salvamento dos animais. Também é determinada a
oferta de água, alimentos, medicamentos e atendimento veterinário,
assim como construção ou locação de abrigos para acomodação e tratamento de animais silvestres e domésticos que enfrentarem catástrofes
naturais.
O relator do texto na CCJ, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG),
apresentou voto favorável à proposição, sem novas alterações.
“Os recentes crimes ambientais de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, nos alertaram para o problema grave das condições de funcionamento das barragens, da falta de fiscalização, da debilidade dos
critérios de classificação de risco, enfim, da sobreposição do poder econômico sobre a vida”, lembra, em seu relatório.
A proposição foi anteriormente avaliada pela Comissão de Meio
Ambiente (CMA), que emitiu parecer pela aprovação, com relatório do
senador Plínio Valério (PSDB-AM).
A decisão da CCJ é terminativa, ou seja, poderá seguir diretamente
para a Câmara dos Deputados, se não for apresentado recurso para que
seja votada no Plenário do Senado.
Fonte: Agência Senado
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SOCIAL – PREVIDÊNCIA SOCIAL
19ª Reunião – 05/06/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 312, DE 2016
- Terminativo Enquadra as entidades de previdência complementar no campo de
aplicação da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que define os crimes
contra o sistema financeiro nacional, permite a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc a verificar a ocorrência de
crime e conceitua crime de gestão fraudulenta e temerária.
Autoria: Senador José Aníbal (PSDB/SP)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 1, nos termos
do Substitutivo que apresenta.
Resultado: Aprovado o Substitutivo, que será submetido a Turno
Suplementar.
CCJ endurece regras contra gestão fraudulenta de fundos de pensão
Da Redação | 05/06/2019, 13h34
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Irregularidades cometidas por entidades de previdência poderão
ser punidas pela Lei do Colarinho Branco (Lei 7.492, de 1986). Projeto
com esse objetivo foi aprovado nesta quarta-feira (5) na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). A proposta (PLS 312/2016), do
ex-senador José Aníbal, também tem como novidade o enquadramento criminal da facilitação à prática de gestão fraudulenta ou temerária.
O texto, um substitutivo do relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), passará por turno suplementar de votação.
O projeto determina a responsabilização penal de gestores e dirigentes por desvios praticados na administração de planos de previdência privada, fundos de pensão públicos, dos Regimes Próprios da Previdência Social (RPPS) e da Superintendência de Seguros Privados (Susep).
“Os tribunais superiores vêm entendendo que toda e qualquer empresa que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou
qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros, como no caso dos fundos de pensão, é, por efeito da Lei 7.492, de 1986, equiparada a instituição
financeira. Assim, já é possível concluir que atos de gestão fraudulenta ou
temerária em entidades previdenciárias configuram crime contra a ordem
financeira. Para que haja segurança jurídica, todavia, a matéria deve ser expressamente prevista em lei”, observa Anastasia no parecer.
Má gestão e ingerência política
Ao mesmo tempo em que define e insere o crime de facilitação à prática de gestão fraudulenta ou temerária na Lei do Colarinho Branco, o substitutivo ao PLS 312/2016 também manteve a previsão de pena de dois a seis
anos de reclusão, mais multa, para quem se envolver nesses desvios.
Determinou ainda à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc), às unidades gestoras do RPPS e à Susep notificarem o Ministério Público Federal caso detectem algum indício de crime na área. Hoje, apenas o Banco Central (BC) e a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) têm essa obrigação legal. A inserção da Susep nesse
rol foi possível com o acolhimento de emenda do senador José Serra
(PSDB-SP) pelo relator.
“Os principais fundos de pensão — Correios (Postalis), Petrobras
(Petros), Caixa Econômica Federal (Funcef) e Banco do Brasil (Previ) —
acumularam perdas de R$ 113,5 bilhões nos últimos cinco anos, conBalanço de atividades 2019 - 2020
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forme relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos
de Pensão. Os trabalhos da comissão mostram que houve má gestão,
investimentos em projetos de alto risco, ingerência política e desvios de
recursos das entidades. É preciso rigor na punição das pessoas responsáveis por tais crimes”, defende o autor do projeto, o ex-senador José
Anibal (PSDB-SP).
Anastasia também acolheu sugestão do senador Rodrigo Pacheco
(DEM-MG) para aperfeiçoar as definições dos crimes de gestão fraudulenta e temerária na Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional.
“Hoje os termos utilizados são excessivamente abertos e genéricos,
por isso, dependem da doutrina e da jurisprudência para a sua conformação”, explica o relator.
Servidores públicos
Apesar de reconhecer “inegáveis avanços” no PLS 312/2016, Anastasia considerou necessário promover ajustes no texto original. O principal deles foi estender a responsabilização penal inserida na Lei 7.492
a atos de gestão fraudulenta e temerária cometidos no RPPS. Esse é o
regime previdenciário aplicado aos servidores públicos efetivos e mantido pela União, por estados, Distrito Federal e municípios em suas respectivas esferas.
Nesta perspectiva, responderão por desvios em entidades de previdência complementar pública, como a Funpresp (Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal), gestores, dirigentes
e membros de seus conselhos e órgãos deliberativos; gestores e representantes legais dos entes federativos responsáveis pelo regime; e seus
prestadores de serviço.
Fonte: Agência Senado
31ª Reunião – 03/07/2019
TURNO SUPLEMENTAR DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 312, DE 2016
- Terminativo Enquadra as entidades de previdência complementar no campo de
aplicação da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que define os crimes
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contra o sistema financeiro nacional, permite a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc a verificar a ocorrência de
crime e conceitua crime de gestão fraudulenta e temerária.
Autoria do Projeto: Senador José Aníbal (PSDB/SP)
Relatoria do Projeto: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Pela aprovação do Substitutivo e da Emenda nº 4-S
Resultado: Aprovado o Substitutivo e a Emenda 4-S, em Turno Suplementar.
Lei do Colarinho Branco punirá desvio em previdência
complementar, decide CCJ
Da Redação | 03/07/2019, 12h15
Irregularidades cometidas por entidades de previdência podem
passar a ser punidas pela Lei do Colarinho Branco (Lei 7.492, de 1986).
A iniciativa consta do substitutivo ao Projeto de Lei do Senado (PLS)
312/2016, aprovado nesta quarta-feira (3) em turno suplementar pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). A proposta será enviada à Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para votação pelo
Plenário do Senado.
O texto alternativo elaborado pelo relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), determina a responsabilização penal de gestores e
dirigentes por desvios praticados na administração de planos de previdência privada, fundos de pensão públicos e de Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS).
O substitutivo oferecido à proposta traz outra novidade: o enquadramento criminal da facilitação à prática de gestão fraudulenta ou temerária.
“Os tribunais superiores vêm entendendo que toda e qualquer empresa que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização
ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros, como no caso
dos fundos de pensão, é, por efeito da Lei 7.492, de 1986, equiparada
a instituição financeira. Assim já é possível concluir que atos de gestão
fraudulenta ou temerária em entidades previdenciárias configuram crime contra a ordem financeira. Para que haja segurança jurídica, todavia,
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a matéria deve ser expressamente prevista em lei”, observou Anastasia
no parecer.

Má gestão e ingerência política
Ao mesmo tempo em que define e insere o crime de facilitação à
prática de gestão fraudulenta ou temerária na Lei do Colarinho Branco, o
substitutivo ao PLS 312/2016 mantém a previsão de pena de dois a seis
anos de reclusão, mais multa, para quem se envolver nesses desvios.
O texto também determina que a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc), as unidades gestoras do RPPS e a
Susep devem notificar o Ministério Público Federal (MPF) caso detectem algum indício de crime na área. Hoje apenas o Banco Central (BC)
e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) têm essa obrigação legal. A
inserção da Susep nesse rol foi possível com o acolhimento de emenda
do senador José Serra (PSDB-SP) pelo relator.
Esse mesmo dispositivo do substitutivo determina ao interventor,
liquidante ou síndico da massa falida a obrigação de também alertar o
MPF, caso constate irregularidades relativas a questões previdenciárias.
Nesta quarta-feira, o relator acatou emenda do senador Humberto
Costa (PT-PE) para incluir a determinação de que a Polícia Federal tam536
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bém seja alertada para realização da investigação criminal cabível, caso
sejam verificados indícios da ocorrência de crime.
Servidores públicos
Apesar de reconhecer “inegáveis avanços” no PLS 312/2016, Anastasia
considerou necessário fazer ajustes no texto original. O principal deles foi
estender a responsabilização penal inserida na Lei do Colarinho Branco a
atos de gestão fraudulenta e temerária cometidos no RPPS. Esse é o regime previdenciário aplicado aos servidores públicos efetivos e mantido pela
União, estados, Distrito Federal e municípios, em suas respectivas esferas.
Nessa perspectiva, responderão por desvios em entidades de previdência complementar pública, como a Funpresp (Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal), gestores, dirigentes
e membros de seus conselhos e órgãos deliberativos; gestores e representantes legais dos entes federativos responsáveis pelo regime; e seus
prestadores de serviço.
Complementação de voto
Durante o turno suplementar de votação do substitutivo, o senador
Humberto Costa (PT-PE) apresentou emenda, que acabou sendo acolhida
pelo relator. A intenção foi determinar a obrigatoriedade de também notificar a Polícia Federal em caso de indício de crime contra o sistema financeiro.
“As perdas bilionárias acumuladas nos últimos anos pelos principais fundos de pensão brasileiros (Postalis, Petros, Funcef e Previ), em
decorrência de atos de gestão fraudulenta e temerária, demandam ação
imediata do poder público. Ademais, as grandes operações protagonizadas pela Polícia Federal demonstram que é preciso contar também com
essa instituição no combate aos chamados ‘crimes de colarinho branco’”, reconheceu Anastasia.
Fonte: Agência Senado
52ª Reunião – 04/09/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 2019
- Não Terminativo Modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.
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Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Tasso Jereissati
Relatório: Favorável à Proposta com nove Emendas que apresenta; favorável às Emendas nºs 52; 82; 197, na forma da Subemenda que
apresenta; 326; 374; 483; e 493; e contrário às demais Emendas.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à PEC 6/2019 com as
Emendas nºs 52-CCJ; 82-CCJ; 197, nos termos da Subemenda nº 1-CCJ;
326-CCJ; 374-CCJ; 483-CCJ; 493-CCJ; e as Emendas de Relator nºs 494CCJ a 502-CCJ; e contrário às demais Emendas. Aprovada, por unanimidade, a sugestão de Proposta de Emenda à Constituição anexa, oferecida como conclusão do Parecer.
CCJ aprova
reforma da Previdência
Rodrigo Baptista | 04/09/2019, 19h13
Após mais de nove horas de reunião, a Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (4), o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) à reforma da Previdência (PEC 6/2019). O texto
segue para análise no Plenário do Senado. A expectativa do presidente
do Senado, Davi Alcolumbre, é que a votação da proposta seja concluída
até 10 de outubro. Foram 18 votos favoráveis e 7 contrários ao texto-base da proposta que altera a regras de aposentadoria.
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Entre outros pontos, a reforma da Previdência aumenta o tempo
para se aposentar, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha
acima do teto do INSS (hoje em R$ 5.839) e estabelece regras de transição para os atuais assalariados.
A principal mudança prevista na PEC é a fixação de uma idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) para servidores e
trabalhadores da iniciativa privada se tornarem segurados após a promulgação das mudanças. Além disso, estabelece o valor da aposentadoria a partir da média de todos os salários, em vez de permitir a exclusão
das 20% menores contribuições.
A aprovação da PEC na CCJ veio depois que senadores fecharam um
acordo nesta terça-feira (3) para acelerar a tramitação da PEC paralela
da reforma da Previdência. A PEC paralela é uma forma de evitar a volta
da reforma da Previdência para a Câmara, o que ocorreria se houvesse
mudanças feitas pelo Senado. O relator, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), manteve a essência do texto que veio da Câmara, apenas com
algumas emendas de redação e supressões de dispositivos, como o do
Benefício da Prestação Continuada (BPC) e da pensão por morte, alterações que não resultam em nova análise da PEC pelos deputados.
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O objetivo do governo com a reforma da Previdência é reduzir o
rombo nas contas públicas. A estimativa do relator é que o impacto fiscal total da aprovação da PEC 6/2019, com as novas mudanças, e da PEC
paralela, chegará a R$ 1,312 trilhão em 10 anos, maior do que os R$ 930
bilhões previstos no texto da Câmara, e maior do que o R$ 1 trilhão que
pretendia o governo federal inicialmente. Mas a PEC isoladamente vai
representar uma economia de R$ 870 bilhões para a União, segundo
Tasso Jereissati, com base em estudos da Instituição Fiscal Independente (IFI).

Mudanças em relação à Câmara
Tasso Jereissati (PSDB-CE) apresentou à Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ), nesta quarta-feira (4), sua complementação de voto. Ele
rejeitou a maior parte das emendas apresentadas após a leitura de seu
relatório que ocorreu no último dia 28, mas acatou uma mudança para
suprimir do texto a possibilidade de a pensão por morte fosse inferior a
um salário mínimo. O impacto será de R$ 10 bilhões a menos de economia em 10 anos, o que segundo Tasso é um valor pequeno ao considerar
que a medida vai impactar a vida das famílias mais pobres, que estão
na “base da pirâmide”. A medida, sugerida na Emenda 483 e em outras
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emendas dos senadores, foi confirmada ao ser votada separadamente,
como destaque.
— Acredito que, nestes termos, alcançamos a missão que o Senado Federal recebeu: exercer sua obrigação de Casa Revisora com atenção ao piso da pirâmide sem se esquecer da necessidade da busca pelo
equilíbrio financeiro e atuarial — afirmou.
Anteriormente, o senador havia proposto que essa questão fosse
tratada na PEC paralela. Apesar de elogiar o trabalho do relator, o líder
do governo, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), defendeu mudanças
na pensão por morte. Segundo ele, apenas no Regime Próprio de Previdência Social, o gasto com pensões subiu de R$ 15,3 bilhões para R$ 135
bilhões entre 2000 e 2018
— A última mudança do senador Tasso termina deixando intacta a
questão da pensão por morte, não atendendo nem à proposta original
do governo nem à proposta que veio da Câmara. Por isso é que eu coloco como debate essa questão de pensão por morte, que precisa ser
revisitada — disse o líder do governo.
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Tasso ainda acolheu outras mudanças como uma emenda de redação que acrescentou os trabalhadores informais dentre os trabalhadores de baixa renda com direito ao sistema especial de Previdência.
BPC
Ao todo, senadores apresentaram 489 emendas à Proposta. O relator eliminou, por completo, qualquer menção ao Benefício da Prestação
Continuada (BPC). Ou seja, as regras atuais ficam mantidas e esse benefício não passará a ser regulamentado pela Constituição.
Trabalhadores em profissões de risco
Tasso também suprimiu parte da regra de transição para os profissionais expostos a agentes nocivos, como os mineiros de subsolo, que
elevava progressivamente os requisitos para que esses trabalhadores
conseguissem a aposentadoria. Ainda fica valendo a regra de pontos,
mas sem progressão. Essa mudança diminuiu o impacto fiscal da reforma em R$ 6 bilhões.
Ainda foram eliminados do texto, trechos que poderiam impedir a
criação da contribuição extraordinária cobrada dos servidores públicos,
aposentados e pensionistas dos estados e municípios em caso de deficit. Exemplo disso, é a redação do artigo 149, que ficou sem a expressão
“no âmbito da União” para evitar interpretações de que a contribuição
só poderia ser cobrada pela União.
PEC paralela
Outras sugestões de mudanças apresentadas pelos senadores, que
exigiriam alterações substanciais no texto, ficaram para a PEC paralela,
uma forma de evitar a volta da reforma da Previdência para a Câmara.
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Além da inclusão de estados e municípios, a PEC traz a cobrança
de contribuições previdenciárias de entidades filantrópicas, do agronegócio exportador e do Simples, regime simplificado de tributação para
pequenas empresas, entre outros pontos.
Destaques
A reunião começou pouco depois das 9h e a votação do texto base
foi concluída às 16h56. Em seguida, os senadores passaram a analisar
pedidos de votação em separado, que destacaram partes do texto do
relatório. Uma das emendas destacadas, do PSD, sugeria a redução da
idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens para, respectivamente 60 e 62 anos, mas a sugestão foi rejeitada. Segundo o líder do
governo, a idade mínima da PEC 6/2019 é o ponto crucial da proposta:
— A questão da idade mínima é ponto crucial dessa reforma da
Previdência. Nas estimativas que foram feitas pela IFI (Instituição Fiscal
Independente), a idade mínima representa mais de 60% da reforma da
Previdência do ponto de vista do impacto fiscal — apontou Fernando
Bezerra Coelho.
Também foram rejeitados, entre outros, um destaque que buscava
manter o abono salarial para todos trabalhadores que recebem até dois
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salários mínimos, e um que abrandava as regras para aposentadoria especial.
Votos em separado
Contrários ao texto do relator, os senadores Fabiano Contarato (Rede-ES), Weverton (PDT-MA), e Paulo Paim (PT-RS) apresentaram votos
em separado. Nesses relatórios alternativos, os parlamentares manifestaram discordância em relação a diversos pontos da proposta como a
alteração do cálculo dos benefícios, o aumento das alíquotas de contribuição, a redução do Abono do PIS/Pasep, entre outras. Fabiano Contarato considerou as mudanças feitas pelo relator insuficientes e sugeriu
a supressão de outros pontos no voto em separado. Ele recomendou a
aprovação da PEC 6/2019 com mais de 80 emendas apresentadas pelos
senadores. Já Weverton e Paim, defenderam a rejeição integral da PEC
6/2019.

Debate
Durante a discussão da proposta, parte dos senadores se queixaram do andamento rápido da proposta no Senado e defenderam a prerrogativa dos senadores de alterarem o texto. Outros parlamentares de-
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fenderam o relatório de Tasso por encontrar soluções criativas para os
pontos mais polêmicos e urgentes.
Fernando Bezerra Coelho avaliou que a aprovação da reforma da
Previdência vai ajudar a melhorar o sistema fiscal e reforçou que a proposta busca fazer justiça com os mais pobres.
— O cenário não só econômico, mas também social irá melhorar
nos próximos meses. Nós aqui testemunhamos ninguém aqui ousou
discordar da necessidade da reforma da Previdência, o Brasil está envelhecendo rapidamente e é insustentável manter o sistema atual —
defendeu.
Humberto Costa (PT-PE) e Rogério Carvalho (PT-SE) reconheceram
que a inversão da pirâmide demográfica exige uma adaptação das regras previdenciárias, mas o que está em discussão na proposta, segundo
eles, é um desmonte do sistema de proteção social. Para Humberto, o
governo mente ao defender a proposta como um “combate aos privilégios”.

— Os que ganham até R$ 1,3 mil por mês são os mais atingidos. O
discurso de combate aos privilégios é conversa mole — criticou Humberto Costa.
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O senador reforçou que a Câmara dos Deputados e o relator no Senado, Tasso Jereissati, trabalharam na “redução de danos” da proposta,
mas enfatizou que a reforma não tem preocupação em viabilizar uma
Previdência autossustentável e que tem, como único viés, uma política
“fiscalista” para atacar os desequilíbrios da Previdência.
— A gente está tirando da boca e do bolso de quem ganha um,
dois ou três salários mínimos. Esse discurso de ficar aqui simplesmente
falando de milhões de reais, de que está reduzindo ou aumentando o
deficit. Não se pensa nas pessoas — criticou o líder do PT.
“Soluções criativas”
Já Antonio Anastasia (PSDB-MG) avaliou que o relator foi criativo
nas soluções encontradas no relatório e na proposta de PEC paralela.
— Tasso fez do limão uma limonada. Ele foi onde podia, no limite
do esforço para fazer essa compatibilização com as circunstâncias que
lhe foram dadas —avaliou.
Eduardo Braga (MDB-AM) também elogiou as novas mudanças feitas pelo relator ao acolher emendas de redação e emendas supressivas,
entre elas, uma apresentada pelo senador para garantir que a pensão
por morte não pode, em hipótese alguma, ser inferior a um salário mínimo. Ele também ressaltou que a reforma está sendo feita porque o
Brasil precisa.
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Crise x retomada do crescimento
Para o senadores Weverton (PDT-MA), Paulo Paim (PT-RS) e Telmário Mota (Pros-RR), o governo vende falsamente a ideia de que a aprovação da reforma da Previdência será a solução para todos os problemas
do país e ressaltaram que o mesmo discurso foi adotado durante a votação da PEC do Teto de Gastos, e da Reforma trabalhista.
— Essa reforma não vai recuperar o crescimento econômico do país
e, ao contrário, ela vai afundar o país. É uma grande falácia, os gastos da
Previdência são menores que os gastos do pagamento do juros e amortização da dívida pública — sustentou Telmário.
Major Olímpio (PLS-SP) reconheceu que a reforma da Previdência
não resolverá todos os problemas, mas avaliou que a aprovação do texto é uma sinalização importante para o mercado.
— O sentimento é positivo, nós sabemos que a reforma da Previdência não resolverá todos os problemas, mas vai ser uma sinalização, é
o início de um momento em que o país está mostrando para o mundo,
para o mercado econômico, para os investidores: “Acreditem no Brasil!
O Brasil é viável!” — disse.
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Para José Serra (PSDB-SP), a PEC 6/2019 enfrenta o principal imbróglio fiscal do país que é, em suas palavras, “o problema da Previdência”.
Esperidião Amin (PP-SC) considera que a reforma da Previdência é um
“remédio amargo, mas necessário”. Já Otto Alencar (PSD-BA), avaliou
que a reforma deveria incluir outras fontes de financiamento para a Previdência.
Pressa

Marcos Do Val (Podemos–ES), que apresentou emendas para beneficiar policiais e agentes de segurança, defendeu mais tempo para debater a proposta. A sugestões do senador foram incluídas parcialmente
pelo relator na PEC paralela.
— Assim como eu te apresentei várias emendas objetivando corrigir injustiças que afetam todos os trabalhadores, vários senadores também apresentaram, pois entendem que é absolutamente necessário
discutir a fundo as mudanças que a reforma da Previdência causará na
vida de todos os brasileiros — apontou.
Outros senadores estão receosos de que a PEC paralela, apontada
como solução para resolver pontos polêmicos que não obtiveram con-
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senso, perca força ao tramitar desvinculada do texto principal da PEC
6/2019. Essa é a análise de Alessandro Vieira (Cidadania-SE).
— Vamos assumir um compromisso quase que um cheque em
branco na esperança de que os acordos sejam cumpridos — avaliou
Alessandro.
Ao anunciar seu voto contrário ao projeto, Veneziano Vital do Rêgo
(PSB-PB) lamentou que a maior parte das sugestões dos senadores não
tenha sido incorporada ao texto principal.

— Eu não me permito acreditar que esta PEC paralela consiga sair
do Salão Azul [Senado] para o Salão Verde [Câmara] e lá receber acolhida, aprovação. Absolutamente, e nós sabemos disso, não vamos nos enganar. Nós não temos o direito de enganar quem está em casa — disse
Veneziano.
Questionamentos e destaques
Em uma tentativa de adiar a votação, o senador Weverton (PDT-MA) pediu vista pela apresentação da complementação do voto, mas a
presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), afirmou que complementação do relatório não é um novo parecer e indeferiu o pedido. Simone
também rejeitou questão de ordem do senador Humberto Costa (PE)
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que apresentou um questionamento sobre o procedimento de votação
da PEC paralela.
Depois de ouvir os senadores por mais de seis horas, o relator Tasso
Jereissati (PSDB-CE) fez suas considerações finais e apontou as dificuldades de equilibrar o que é justo com a questão financeira do Estado.
— Eu tenho uma preocupação com o deficit fiscal porque eu entendo que o governo federal, os governos estaduais e os municípios não
têm recursos suficientes para aplicar na educação, para aplicar na saúde, para aplicar na infraestrutura, já que todos os seus recursos — e é
isso que está acontecendo hoje — estão sendo engolidos pelo deficit da
Previdência. Defender os mais pobres, primeiramente, é defender que
existam e sobrem recursos para aplicar em educação — argumentou o
relator.
Rito

O texto vai passar por dois turnos de votação no Plenário do Senado, onde precisará ser aprovado por três quintos dos senadores, o que
equivale a 49 votos. A expectativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é concluir a votação da proposta até 10 de outubro.
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Se for aprovado pelo Senado sem mudanças, o texto será promulgado como uma emenda à Constituição.
Fonte: Agência Senado
59ª Reunião – 1º/10/2019
EMENDA(S) DE PLENÁRIO À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 2019
Modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Tasso Jereissati
Relatório: Contrário às Emendas de Plenário, com duas emendas
de redação que apresenta, restando prejudicada a Emenda nº 374-CCJ
Resultado: Aprovado o Parecer contrário às Emendas de Plenário,
com as Emendas de redação nºs 581-CCJ e 582-CCJ, restando prejudicada a Emenda nº 374-CCJ.
CCJ aprova relatório de emendas à PEC da Previdência,
que segue para o Plenário
Da Redação | 01/10/2019, 16h42
Por 17 votos a 9, os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovaram, nesta terça-feira (1º), o relatório do senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE) às emendas apresentadas em Plenário para modificar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019. Pelo acordo
firmado entre os líderes, o texto segue para votação em primeiro turno
no Plenário do Senado, o que deve ocorrer ainda nesta terça.
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Partidos da oposição pediram votação destacada de seis emendas,
como a que mantinha o direito dos trabalhadores que recebem até dois
salários mínimos mensais de continuar sendo beneficiado com o abono
salarial uma vez por ano, mas todos os destaques foram derrotados ou
retirados.
O senador Paulo Paim (PT-RS) chegou a apresentar um voto em separado, um texto alternativo com alterações mais significativas na própria PEC 6/2019, o que obrigaria o retorno da proposição à Câmara dos
Deputados. No entanto, ele nem chegou a ser analisado pelos senadores, foi apenas lido por Paim.
Mudança
Em relação ao texto do relatório apresentado por Tasso na última
reunião, houve uma alteração. A única emenda que o relator havia acatado — para eliminar um dispositivo e não prejudicar o acesso à aposentadoria integral de quem recebe vantagens que variam de acordo com o
desempenho no serviço público — de supressiva tornou-se de redação.
A nova redação sugerida pelo senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG)
e acatada por Tasso foi negociada até mesmo com o Ministério da Economia e representantes de servidores públicos interessados, para permitir
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que esses funcionários remunerados com gratificações por desempenho — que já estavam no serviço público até o fim de 2003 — consigam
levar para a aposentadoria integral o salário baseado nesse extra.

O texto da PEC 6/2019 encaminhado pelo Executivo ampliava dos
atuais cinco para dez anos o mínimo de tempo que o servidor deveria
receber a gratificação para conseguir leva-la para a aposentadoria. A
alteração feita na Câmara passou a exigir 30 anos para mulheres e 35
para homens. A emenda de redação atenua essa regra para os poucos
servidores estaduais que estão nestas condições. Rodrigo Pacheco lembrou ser essencial que a PEC paralela (PEC 133/2019, com adendos à
PEC principal) retome o texto original do Executivo.
— Há outro compromisso do governo que eu quero deixar claro
e público, que é em relação à PEC paralela, se colocar o texto que foi
proposto originalmente pelo governo federal na reforma da Previdência
— lembrou Rodrigo.
Discursos
O texto da PEC 6/2019 foi bastante criticado pelos senadores da
oposição. Para eles, a reforma da Previdência prejudica os trabalhadores
mais pobres do Brasil, que já é um dos países mais desiguais do mundo.
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— Temos que deixar claro que o trabalhador de baixa renda está
sendo, sim, atingido — disse o senador Weverton (PDT-MA).
Segundo os senadores Paulo Paim e Fabiano Contarato (Rede-ES),
as mulheres serão especialmente sacrificadas, pois precisarão trabalhar
até os 62 anos e, em sua maioria recebedoras das pensões por morte,
verão o valor do benefício cair quase à metade do que têm direito hoje.

Flavio Arns (Rede-PR) e Zenaide Maia (Pros-RN) lembraram da situação dos trabalhadores com deficiência, que precisarão cumprir regras
de idade como todos os trabalhadores ditos normais para conseguir se
aposentar.
O senador Eduardo Braga (MDB-AM) anunciou o voto favorável
apesar de seu desconforto com vários pontos.
— Essa reforma não dá prazer a nenhum de nós em votar, porque
são medidas amargas, que vão alcançar o povo brasileiro, seja da iniciativa privada, seja do setor público. Mas votamos porque a situação
fiscal brasileira lamentavelmente não suporta mais esse modelo atual
de Previdência — disse
Tasso Jereissati frisou que a reforma não atinge principalmente os
mais pobres. Para ele, o ajuste fiscal vai exigir mais sacrifíciodos estados
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mais ricos e dos brasileiros com renda mais alta, em especial os servidores públicos, que serão sete vezes mais atingidos do que um segurado
do Instituto Nacional de Seguridade Social.
— É preciso que a gente tenha muito cuidado ao falar de pobreza
e riqueza sem atentar com muito cuidado e zelo para os números que
estão aí. Nosso propósito foi esse, evitar impacto sobre os mais pobres,
transferindo [o impacto] para os de maior faixa de renda da população
— assegurou o relator.
Fonte: Agência Senado
61ª Reunião – 09/10/2019
PROJETO DE LEI N° 4034, DE 2019
- Terminativo Dispõe que os valores recebidos a título de Auxílio Emergencial Pecuniário e de recomposição por danos materiais ou morais sofridos em
decorrência do rompimento e colapso de barragens não serão considerados como renda no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como no cálculo da renda para fins do Benefício de
Prestação Continuada.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Relatoria: Senador Rodrigo Pacheco
Relatório: Pela aprovação do Projeto, nos termos da Emenda n°
1-CAS (Substitutivo)
Resultado: Aprovado o Substitutivo (Emenda nº 1-CAS-CCJ), que
será submetido a Turno Suplementar.
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Indenização para vítimas de desastres com barragens
não é renda, aprova CCJ
Da Redação | 09/10/2019, 14h10

A indenização recebida por vítimas de desastres com barragens
não deve ser contabilizada como renda pelo governo. É o que prevê um
projeto de lei (PL 4.034/2019) aprovado nesta quarta-feira (9) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A medida impede que famílias
indenizadas sejam excluídas de programas sociais como o Bolsa Família
e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O texto, aprovado em primeiro turno, é o substitutivo adotado em
setembro pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e acatado pelo relator na CCJ, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). O ajuste é para que as
novas regras sejam incluídas diretamente nas leis que regem o BPC (Lei
8.742, de 1993) e o Bolsa Família (Lei 10.836, de 2004). Por se tratar de
substitutivo, o texto tem que passar por votação em turno suplementar
antes de seguir em tramitação.
Pelo projeto, qualquer indenização ou auxílio recebido em decorrência de danos materiais e morais por conta de rompimentos e colapsos de barragens não será considerado como renda para efeitos de
inscrição no Cadastro Único do Ministério da Cidadania, que orienta a
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distribuição de benefícios sociais e assistenciais. Dessa forma, o recebimento de valores como BPC ou Bolsa Família não será interrompido
mesmo que a soma da renda regular e da indenização ultrapasse a faixa
máxima prevista para cada programa.
O projeto foi apresentado pelo senador Antonio Anastasia (PSDB-MG). Ele destacou como motivação a tragédia provocada pela ruptura
da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), em janeiro. O
acidente matou 249 pessoas e deixou 21 desaparecidas.
Famílias carentes afetadas receberam compensação financeira da
mineradora Vale S.A e do governo federal — o Auxílio Pecuniário Emergencial, no valor único de R$ 600. Porém, ao serem recadastradas em
programas assistenciais, enfrentaram dificuldades para manter o benefício, por terem ficado circunstancialmente acima da faixa de renda
elegível para o Bolsa Família e o BPC. Durante a discussão da matéria,
Anastasia comentou que a proposição é uma “questão de justiça” com
os cidadãos afetados por essas tragédias.
Fonte: Agência Senado
62ª Reunião – 16/10/2019
TURNO SUPLEMENTAR DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO
PROJETO DE LEI N° 4034, DE 2019
- Terminativo Dispõe que os valores recebidos a título de Auxílio Emergencial Pecuniário e de recomposição por danos materiais ou morais sofridos em
decorrência do rompimento e colapso de barragens não serão considerados como renda no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como no cálculo da renda para fins do Benefício de
Prestação Continuada.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Relatoria: Senador Rodrigo Pacheco
Relatório: Pela aprovação do Substitutivo.
Resultado: O Substitutivo é dado como definitivamente adotado,
em Turno Suplementar, nos termos do art. 284 do RISF.
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Comissões aprovam projetos que ampliam proteção
a vítimas de desastres naturais
Da Redação | 16/10/2019, 18h14
As comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovaram nesta quarta-feira (16) quatro projetos
relacionados a desastres naturais, especialmente com barragens. Dois
deles elevam ou modulam as penas para pessoas físicas e empresas
responsáveis por desastres ecológicos e rompimento de barragens.
Vítimas desses desastres também poderão ser beneficiadas por outra
medida, que determina que as indenizações recebidas não devem ser
contabilizadas como renda pelo governo. Outra matéria que recebeu
aval de senadores dá prioridade, no Cartão Reforma, às vítimas de tragédias naturais.
Penas mais duras
Aprovado pela CCJ, o Projeto de Lei (PL) 3.915/2019 agrava as penas para quem provocar desastre ecológico de grande proporção ou que
produza estado de calamidade pública. A proposta, que segue para votação do Plenário, também cria um tipo penal para criminalizar responsáveis por rompimento de barragens.
Atualmente, a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 1998) pune
com reclusão de 1 a 4 anos mais multa quem causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à
saúde humana, ou que provoquem mortandade de animais ou destruição significativa da flora. O projeto prevê reclusão de 4 a 12 anos mais
multa para quem permitir a ocorrência desses desastres ecológicos e de
detenção de 1 a 3 anos quando o crime for culposo. A proposta prevê
agravantes: se houver lesão corporal de natureza grave, a pena privativa
de liberdade será aumentada de metade e, se resultar em morte humana, será aplicada em dobro.
Antecedentes da empresa
O passado de uma empresa poderá ser determinante em um julgamento de crimes ambientais. Essa é a essência do Projeto de Lei (PL)
553/2019, aprovado em decisão final na CCJ. O texto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, desde que não seja apresentado recurso para votação no Plenário.
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Indenização não é renda
A CCJ também confirmou a aprovação de um projeto de lei que
determina que indenizações recebidas por vítimas de desastres com
barragens não devem ser contabilizadas como renda pelo governo. O PL
4.034/2019, que passou por turno suplementar de votação, impede que
famílias indenizadas sejam excluídas de programas sociais como o Bolsa
Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Como é terminativo, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Cartão Reforma
Famílias vítimas de desastres naturais poderão ter prioridade no
programa Cartão Reforma, que destina recursos para a compra de materiais de construção. O Projeto de Lei 5.022/2019, que estabelece a
medida foi aprovado pela CDR. A matéria segue para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Fonte: Agência Senado
65ª Reunião – 22/10/2019
EMENDA(S) DE PLENÁRIO À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 6, DE 2019
Ementa da Proposta: Modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.
Autoria da Proposta: Câmara dos Deputados
Relatoria da(s) Emenda(s): Senador Tasso Jereissati Relatório: Contrário às Emendas 583-PLEN a 592-PLEN, favorável à Emenda 593-PLEN
e com uma emenda de redação que apresenta.
Resultado: Durante a discussão da matéria, o relator reformula seu
relatório com voto favorável às Emendas nºs 585, 592 e 593-PLEN, com
a emenda de redação que apresenta e contrário às Emendas nºs 583,
584 e 586 a 591-PLEN. A Comissão aprova o relatório do Senador Tasso
Jereissati, que passa a constituir o Parecer da CCJ favorável às Emendas
nºs 585, 592 e 593-PLEN, com a Emenda nº 594-CCJ (de redação) e contrário às Emendas nºs 583, 584 e 586 a 591-PLEN.
Votam vencidos os Senadores Rogério Carvalho, Paulo Paim e Fabiano Contarato.
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CCJ aprova
novo relatório à reforma da Previdência; PEC vai a Plenário às 14h
Da Redação | 22/10/2019, 12h10

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou relatório do senador
Tasso Jereissati (PSDB-CE) às emendas de Plenário à reforma da Previdência (PEC 6/2019). Do total de 11 emendas, duas, de redação, foram
acatadas pelo relator. A PEC vai a votação em Plenário, a partir das 14h.
A reforma foi aprovada em primeiro turno no início de outubro,
com 56 votos favoráveis e 19 contrários — são necessários pelo menos
49 votos para a aprovação de uma PEC. Os senadores derrubaram um
dispositivo do texto que veio da Câmara dos Deputados: as novas regras
do abono salarial. Como se trata de uma supressão, essa mudança não
provocará o retorno da PEC 6/2019 à Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Senado
71ª Reunião – 06/11/2019
EMENDA(S) DE PLENÁRIO À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 133, DE 2019
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Ementa da Proposta: Permite que os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios adotem em seus regimes próprios de previdência social
as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União; modifica renúncias previdenciárias; prevê benefício da Seguridade Social à criança
vivendo em situação de pobreza; e dá outras providências.
Autoria da Proposta: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senadora Simone Tebet (MDB/MS), Senador Tasso Jereissati (PSDB/
CE), Senador Eduardo Braga (MDB/AM), Senador Mecias de Jesus (REPUBLICANOS/RR), Senador José Maranhão (MDB/PB), Senador Ciro
Nogueira (PP/PI), Senador Esperidião Amin (PP/SC), Senador Renan Calheiros (MDB/AL), Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE), Senador
Marcelo Castro (MDB/PI), Senador Dário Berger (MDB/SC), Senador Luis
Carlos Heinze (PP/RS), Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG), Senador
Marcos do Val (PODEMOS/ES), Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR), Senadora Rose de Freitas (PODEMOS/ES), Senadora Juíza Selma (PSL/MT), Senador Roberto Rocha (PSDB/MA), Senador José Serra
(PSDB/SP), Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL), Senador Lasier Martins
(PODEMOS/RS), Senador Major Olimpio (PSL/SP), Senador Veneziano
Vital do Rêgo (PSB/PB), Senador Fabiano Contarato (REDE/ES), Senador
Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE), Senador Weverton (PDT/MA), Senador Jorge Kajuru (PATRIOTA/GO), Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/
MA), Senador Acir Gurgacz (PDT/RO), Senadora Leila Barros (PSB/DF),
Senador Humberto Costa (PT/PE), Senador Paulo Paim (PT/RS), Senador
Rogério Carvalho (PT/SE), Senador Telmário Mota (PROS/RR), Senador
Jaques Wagner (PT/BA), Senador Paulo Rocha (PT/PA), Senador Otto
Alencar (PSD/BA), Senador Angelo Coronel (PSD/BA), Senador Arolde
de Oliveira (PSD/RJ), Senador Carlos Viana (PSD/MG), Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG), Senador Marcos Rogério (DEM/RO), Senador
Jorginho Mello (PL/SC), Senador Zequinha Marinho (PSC/PA), Senadora
Zenaide Maia (PROS/RN),
Senador Izalci Lucas (PSDB/DF), Senador Jayme Campos (DEM/MT),
Senador Eduardo Gomes (MDB/TO), Senador Chico Rodrigues (DEM/
RR), Senador Flávio Arns (REDE/PR)
Relatoria da(s) Emenda(s): Senador Tasso Jereissati
Relatório: Favorável à Emenda de Plenário nº 160; favorável às
Emendas de Plenário nºs 10, 14, 19, 34, 43, 90 e 124, na forma das subemendas que apresenta, e contrário às demais Emendas de Plenário.
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Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Emenda de Plenário nº
160; favorável às Emendas de Plenário nºs 10, 14, 19, 34, 43, 90 e 124,
na forma das respectivas subemendas, e contrário às demais Emendas
de Plenário. Rejeitada a Emenda nº 35, votada em separado em razão
do REQ 149/2019 - CCJ, ficando vencidos os Senadores Paulo Paim, Mecias de Jesus, Rogério Carvalho e Veneziano Vital do Rêgo.
Aprovada na CCJ, PEC Paralela da Previdência segue para Plenário
Rodrigo Baptista e Elina Rodrigues Pozzebom | 06/11/2019, 13h01
Com novas mudanças, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou em definitivo nesta quarta-feira (6) o relatório do senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE) à PEC Paralela da Previdência (PEC 133/2019). O
texto altera pontos da reforma da Previdência (PEC 6/2019) aprovada
pelo Senado em outubro e que aguarda promulgação. A principal mudança é a inclusão de estados e municípios no novo sistema de aposentadorias, mas o novo parecer também prevê regras diferenciadas
para servidores da área de segurança pública. A proposta segue para
votação no Plenário.

Pelo texto da PEC 133/2019, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem adotar integralmente as mesmas regras aplicáveis ao re562
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gime próprio de previdência social da União por meio de lei ordinária.
Assim, as regras de aposentadoria dos servidores federais passariam a
valer também para o funcionalismo estadual e municipal — como tempo de contribuição e idade mínima.
Os municípios que não aprovarem regras próprias vão aderir automaticamente ao regime da União, caso o sistema tenha sido adotado
pelo estado do qual fazem parte. O texto também abre a possibilidade
de que estados e municípios revejam a decisão de aderir à reforma da
União por projeto de lei. No entanto, governadores e prefeitos ficam
impedidos de fazer isso nos 180 dias que antecedem o fim dos próprios
mandatos.
Foram 20 votos favoráveis e 5 contrários, o que, na avaliação de
Tasso Jereissati, representa grandes chances de sucesso no Plenário.
— Estamos dando ao país uma vitória gigantesca em termos de futuro da nossa saúde fiscal — disse o relator.
Para a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), o Plenário deve
concluir a votação da PEC Paralela em até 10 dias e encaminhar o texto
para a Câmara.
— Com acordo ou sem acordo, a PEC Paralela sai do Senado ainda
no mês de novembro — apontou.
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A senadora avalia que a inclusão de estados e municípios é um ponto que une Senado e Câmara.
— Vendo o compromisso dos senadores e tendo ouvido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é possível que a PEC Paralela possa
até ser fatiada na Câmara, no sentido de se votar a inclusão de estados e municípios e deixar o restante para o ano que vem — avaliou
Simone.
Adesão
No relatório apresentado no último dia 23, Tasso havia acatado sugestão do senador Otto Alencar (PSD-BA) que altera a adesão integral
das normas previdenciárias por uma “delegação de competência legislativa”, mas voltou atrás no novo relatório apresentado nesta quarta-feira (6). “A expressão ‘delegação de competência’ não traduz adequadamente a responsabilidade que se coloca para os entes subnacionais,
em relação à reforma da Previdência. Em decorrência, outros ajustes de
redação foram feitos”, explicou Tasso.
A PEC 133/2019 também afasta uma punição determinada na PEC
6/2019 aos estados, municípios e ao DF quando não cumprirem regras
gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previ564
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dência: a possibilidade de proibição de transferência voluntária de recursos da União, de concessão de avais, de garantias e de subvenções
pela União e de concessão de empréstimos e de financiamentos por
instituições financeiras federais.

Profissionais de segurança
O relator também incluiu um dispositivo que beneficia profissionais
de segurança estaduais e municipais, categorias que poderão ter regras
diferenciadas de aposentadoria como idade mínima e tempo de contribuição. A medida abrange peritos criminais, agentes da Agência Brasileira
de Inteligência (Abin), agentes penitenciários e socioeducativos e guardas
municipais.
A sugestão foi proposta pelo senador Major Olímpio (PSL-SP) e acatada por Tasso na forma de uma subemenda após um acordo com o
governo. O texto autoriza os entes federativos a estabelecer, dentro do
regime próprio de previdência social aplicável aos servidores públicos
civis, idade e tempo de contribuição diferenciados.
— Trago o agradecimento dos profissionais que dedicam a vida
na defesa da sociedade em todo o território brasileiro — disse Major
Olímpio.
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Policiais militares
O texto também permite que uma lei complementar aprovada pelas assembleias estaduais estabeleça requisitos e critérios próprios para
a concessão de aposentadoria e pensão para policiais militares dos estados e do Distrito Federal. Ainda conforme o texto, a lei complementar
poderá estabelecer regras para o militar transferido para a reserva exercer atividades civis em qualquer órgão do respectivo ente federativo por
meio de adicional. A PEC ainda abre brecha para que sejam estabelecidos requisitos para o ingresso, mediante processo seletivo, de militares
temporários, “cujo prazo máximo de permanência no serviço ativo será
de oito anos”.
Filantrópicas
A Constituição em vigor isenta as instituições beneficentes de assistência social da contribuição para a seguridade, ponto que não foi
alterado pela PEC da Previdência. O relator queria acabar com o benefício para entidades que oferecem pouca contrapartida à sociedade, chamadas por ele de “pilantrópicas”. Tasso, no entanto, acatou emenda do
senador Jorginho Mello (PL-SC) que prevê a edição de uma lei complementar para tratar da imunidade de entidades beneficentes. Para Tasso
Jereissati, existem muitas entidades empresariais disfarçadas de entidades filantrópicas. Mas, diante da complexidade do tema, ele avalia que o
instrumento mais adequado para tratar da questão é um projeto de lei,
e não uma alteração na Constituição.
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Agronegócio exportador e Simples Nacional
O relator manteve a previsão de cobrança da contribuição previdenciária nas exportações agrícolas, que pode arrecadar, segundo os
cálculos iniciais do parlamentar, até R$ 60 bilhões em dez anos. A taxação é para quem exporta e não recolhe sobre a folha de pagamento, mas
sobre o faturamento, procedimento comum para as chamadas “cadeias
verticalizadas” que produzem, industrializam e vendem os produtos.
Tasso acatou sugestão do senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) para
que a reoneração não afete os setores alcançados pela desoneração
da Lei 13.670, de 2018, válida até o final do próximo ano. Entres os beneficiados, estão os setores de vestuário e calçados. De acordo com o
relator, a redação final é fruto de acordo com a bancada ruralista.
O texto também acaba com benefício previdenciário concedido a
micro e pequenas empresas, contempladas pelo chamado Simples Nacional. A PEC Paralela passa a exigir a contribuição de micro e pequenas
empresas para financiar benefícios concedidos por conta de acidentes
de trabalho ou exposição a agentes nocivos. Segundo o texto, isso seria uma forma de incentivar essas empresas a investir em medidas de
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segurança no trabalho. A estimativa do relator é de economizar R$ 35
bilhões em dez anos.
Segundo Tasso, a ideia é qualquer nova abertura do governo para
concessão de isenções de contribuições previdenciárias devem constar
no Orçamento. A União também será obrigada a ressarcir a Previdência.

— Se ele quiser isentar vai ter que explicar por que e colocar o dinheiro de volta na Previdência — disse o relator.
Em ambos os casos, haverá uma transição de cinco anos para que
tributação se estabeleça de forma gradual e progressiva.
Para o senador Eduardo Braga (MDB-AM), o relator teve coragem
de exigir contrapartidas de setores antes “subtributados”.
— A terra está subtributada no Brasil, a atividade agroeconômica é
uma das atividades mais lucrativas depois dos bancos. O primeiro melhor negócio é ser banqueiro, o segundo melhor negócio é ser banqueiro incompetente, o terceiro melhor negócio é ser banqueiro relapso e o
quarto é ser do agronegócio — disse.
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Outros pontos
O texto promove alterações para permitir a manutenção do piso
de um salário mínimo para a pensão de servidores, e a possibilidade de
contribuição extraordinária para estados e municípios. Também mantém em 15 anos de contribuição o tempo mínimo para que homens que
ainda não ingressaram no mercado de trabalho requeiram aposentadoria (a PEC 6/2019 estabelece 20 anos) e assegura regra de transição mais
suave para a mulher urbana que se aposenta por idade.
Hoje, mulheres que já estão no mercado de trabalho e querem se
aposentar por idade precisam ter 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. A PEC 6/2019 prevê um aumento do critério de idade gradual:
seis meses a cada ano. A PEC paralela propõe escalonamento mais lento: seis meses a cada dois anos.

Outra mudança prevista é a elevação da cota de pensão por morte
por dependente menor de idade. Uma mãe com dois filhos menores
receberá, em vez de 80% do benefício do marido (60% mais 10% para
cada criança), o benefício integral, já que cada filho receberia uma cota
de 20%. Outra permissão prevista é o acúmulo de benefícios (aposentadoria e pensão por morte, por exemplo) quando houver algum dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Pela PEC 6/2019, o
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beneficiário deverá escolher o benefício maior e terá direito apenas a
um pequeno percentual do segundo.
No novo relatório, Tasso Jereissati também assegura pensão por
morte de ao menos um salário mínimo para servidores dos estados e
municípios. A medida atende a sugestões do senador Paulo Paim (PT-RS). “É oportuno fazer esta previsão porque há entes em que a remuneração média do servidor é baixa, em marcado contraste com o que
ocorre na União, como em municípios pequenos”, destacou o relator.
Benefício universal
A PEC Paralela também traz a possibilidade de criação do benefício
universal infantil, aprofundando a seguridade social da criança já prevista na proposição original. O benefício, que deverá ser criado por lei,
concentrará recursos nas famílias mais pobres e na primeira infância.
Tasso ressaltou que a universalidade não implica aumento de custo. Ele
destacou que o benefício universal infantil já é a realidade em 17 dos 28
países da União Europeia.
“A lógica do benefício, conforme desenhado por pesquisadores do
Ipea e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é de
integrar diversos programas já existentes, não de aumentar a despesa”,
ressaltou.
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Funpresp
A PEC Paralela reabre por até seis meses o prazo para opção pelo regime de previdência complementar dos servidores federais, a Funpresp,
implantada em 2013 para limitar a aposentadorias dos servidores ao
teto da Previdência.
Destaque
A CCJ rejeitou destaque do PT para assegurar, no caso de aposentadoria por invalidez, o valor de 100% da média de contribuições do segurado. A PEC 6/2019 garante o valor integral apenas em caso de acidente
de trabalho ou doença profissional. Mesmo com a rejeição da emenda
na CCJ, o senador disse que tentará sensibilizar outros parlamentares
para inclusão da mudança durante a votação no Plenário.
— Se qualquer cidadão tiver o azar de ter um acidente fora do local
do trabalho ele vai perder metade da sua aposentadoria. Não tem lógica. Para isso não tem transição. Que seja considerado que aquele que
está contribuindo religiosamente para a Previdência tenha o mesmo direito pelo fato do acidente ser dentro ou fora da empresa – defendeu
Paulo Paim (PT-RS).
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Debate
A bancada do PT recomendou voto contrário à proposta, mas o senador
Paulo Paim (PT-RS) apresentou voto em separado — relatório alternativo — para incluir cerca de 60 emendas ao texto em uma tentativa,
segundo ele, de reduzir os impactos negativos da PEC 6/2019.

“Essa é, sem dúvida, a vontade desta Casa, que fica evidente não
apenas pelo número de emendas apresentadas, que vieram de quase
todos os seus membros, como pelo seu conteúdo, abarcando os mais
diversos aspectos da Reforma da Previdência”, defendeu o senador.
A PEC Paralela prevê economia de R$ 350 bilhões em dez anos para
os estados segundo estimativas do líder do governo, Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE).
— Somados aos R$ 800 bilhões da PEC 6/2019, já coloca o ajuste
em mais de R$ 1,1 trilhão — apontou.
O senador José Serra (PSDB-SP) comemorou o avanço da proposta,
que inclui estados e municípios na reforma da Previdência.
— As regras previdenciárias do setor público devem ser tratadas
como norma geral — reforçou.
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Contrário à proposta, o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) lamentou a aprovação do texto.
— É muito cômodo nós, brancos, senadores, engravatados decidirmos a vida do trabalhador que ganha salário mínimo — criticou.

Fonte: Agência Senado
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SOCIAL – SAÚDE
12ª Reunião – 08/05/2019
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 2018
- Não Terminativo Inclui, na Constituição Federal, o acesso à água potável entre os
direitos e garantias fundamentais.
Autoria: Senador Jorge Viana (PT/AC) e outros.
Relatoria: Senador Jaques Wagner
Relatório: Favorável à Proposta
Resultado: Aprovado o Parecer favorável à Proposta.
Proposta que inclui água potável como direito fundamental
vai a Plenário
Da Redação | 08/05/2019, 13h20

O acesso à água potável poderá ser inserido no rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. A conquista será possível
com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 4/2018,
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nesta quarta-feira (8) pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), com voto favorável do relator, senador Jaques Wagner (PT-BA).
A apresentação da PEC 4/2018 antecedeu os preparativos para o
8º Fórum Mundial da Água, realizado no ano passado em Brasília (DF).
A iniciativa partiu do ex-senador Jorge Viana, que presidia a Comissão
Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC).
“É preciso positivar na nossa Carta Magna o acesso à água potável
como um direito fundamental, em desdobramento da garantia à inviolabilidade do direito à vida, que não pode existir sem provisão de água.
Essa alteração na Constituição dotará os aplicadores do direito de ferramentas adequadas para garantir que o interesse econômico-mercantil
não se sobreponha ao direito humano de se obter água potável para
viver dignamente”, sustentou Viana na justificação da proposta.
Água ruim e precária
Wagner destacou, no parecer, dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) que revelam a ausência do fornecimento de água para 35 milhões de brasileiros. Na Região Norte, cerca
de 45% da população não conta com abastecimento de água tratada,
situação que afeta quase 30% dos habitantes da Região Nordeste.
Se a desigualdade regional no abastecimento de água é vista como
uma questão grave pelo relator, ele considerou ainda mais preocupantes a má qualidade da água consumida por muitos brasileiros e a oferta
irregular do produto. Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico,
quase 94% da população nordestina suprem suas necessidades hídricas
de forma inadequada, índice que alcança 100% dos habitantes do Norte
do país.
Facilitar o acesso
Assim como o autor da PEC 4/2018, Wagner avalia que a proposta
reforça e consolida o acesso à água potável como um direito humano
fundamental. O relator acredita ainda que a inserção dessa proteção no
texto constitucional vai contribuir para instrumentalizar os operadores
do Direito na garantia desse recurso natural.
“A constitucionalização do direito à água potável no rol dos direitos e garantias fundamentais é uma inovação constitucional importante
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no sentido de fortalecer o marco regulatório doméstico e de reforçar
políticas públicas voltadas à universalização do acesso à água no Brasil.
Essa medida também é fundamental para se contrapor à tendência de
elevação do custo da água que se verifica em diversos países, dificultando seu acesso para as populações economicamente mais vulneráveis”,
ressaltou Wagner no parecer.
Depois de passar pela CCJ, a PEC 4/2018 seguirá para dois turnos de
discussão e votação no Plenário do Senado.
Fonte: Agência Senado
13ª Reunião – 15/05/2019
PROJETO DE LEI N° 410, DE 2019
- Não Terminativo Equipara a síndrome de Von Recklinghausen (neurofibromatose) às
deficiências físicas e intelectuais, para os efeitos jurídicos, em todo o
País.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Weverton
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
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Avança no Senado proposta que beneficia
portadores de neurofibromatose
Da Redação | 15/05/2019, 13h14

A neurofibromatose poderá ser equiparada às deficiências física e
intelectual para fins de concessão de direitos, garantias e benefícios sociais. A medida consta do Projeto de Lei (PL) 410/2019, do deputado
Sérgio Vidigal (PDT-ES), aprovado nesta quarta-feira (15) pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
A proposta ainda delega aos órgãos competentes a promoção de
estudos para a elaboração de cadastro único no país de pessoas com
neurofibromatose, também conhecida como síndrome de Von Recklinghausen.
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a neurofibromatose é uma síndrome que afeta uma em cada 5 mil pessoas e trata-se de um conjunto de doenças genéticas que atingem especialmente
a pele e o sistema neurológico. Ainda não existe tratamento que garanta
a cura.
Ao recomendar a aprovação do PL 410/2019, o relator, senador
Weverton (PDT-MA), reconheceu que é importante equiparar as pessoBalanço de atividades 2019 - 2020
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as acometidas com a doença às pessoas com deficiência física ou mental. Segundo observou, o seu quadro se encaixa, inclusive, nas características constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146,
de 2015).
“Assim, nenhuma dúvida deve prosperar quanto a estender aos pacientes com neurofibromatose os direitos e as ações afirmativas assegurados às pessoas com deficiência”, reforçou Weverton no seu parecer.
Depois de passar pela CCJ, o PL 410/2019 segue para votação na
Comissão de Assuntos Sociais (CAS).
Fonte: Agência Senado
16ª Reunião – 22/05/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 453, DE 2017
- Terminativo Altera o caput do art. 4º da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997,
a fim de tornar explícito que o consentimento familiar, no caso de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para depois da morte,
só se faz necessário quando o potencial doador não tenha, em vida, se
manifestado expressa e validamente a respeito.
Autoria: Senador Lasier Martins (PSD/RS)
Relatoria: Senador Rogério Carvalho
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.
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Doação de órgãos poderá ser feita sem autorização
de familiares, decide CCJ
Da Redação | 22/05/2019, 15h33

A família não pode interferir na retirada de órgãos de uma pessoa
com morte cerebral que tenha manifestado em vida a vontade de ser
doadora. Tal determinação está prevista no Projeto de Lei do Senado
(PLS) 453/2017, aprovado em decisão final na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
Atualmente, a norma exige autorização de cônjuge ou parente
maior de idade, até o segundo grau, para retirada de tecidos, órgãos e
partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outras finalidades terapêuticas. O projeto aprovado altera a Lei dos Transplantes
(Lei 9.434, de 1997) para tornar explícito que o consentimento familiar
só será exigido quando o potencial doador não tenha se manifestado
expressa e validamente a respeito.
Para amparar essa dispensa de autorização familiar, o autor do projeto, senador Lasier Martins (Pode-RS), invocou a tutela da autonomia
da vontade do titular do direito da personalidade, assegurada pelo Código Civil (Lei 10.406, de 2002). Essa figura jurídica implica que a manifestação do doador para a retirada de partes de seu corpo depois da morte
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é suficiente para que sua vontade seja respeitada sem interferências da
família.
“Inquestionavelmente, é uma regulação que torna mais fácil a doação de órgãos e, com efeito, tem a capacidade de melhorar consideravelmente a qualidade de vida daqueles que, desesperadamente, necessitam de órgãos doados para prorrogar com dignidade as suas próprias
vidas”, argumentou Lasier em defesa da mudança.
No parecer ao PLS 453/2017, o senador Rogério Carvalho (PT-SE)
concordou que a manifestação válida da vontade de alguém sobre a doação de partes de seu corpo após a morte é suficiente e deve ficar livre
da intromissão de terceiros, mesmo que sejam parentes mais próximos.
Porém, ele estabelece que a retirada de órgãos seja gratuita e para fins
científico ou altruístico.
“A prática das equipes de transplantes não teria — e nunca terá
— o condão de se sobrepor à lei, razão pela qual se mostra necessário
que haja lei clara que expressamente autorize a retirada de partes de
cadáver para efeito de doação, sem a necessidade do consentimento
familiar, desde que possa ser constatada a manifestação válida do doador nesse sentido, como, por exemplo, em dizeres na sua carteira de
identidade”, considerou o relator.
O PLS 453/2017 só será examinado pelo Plenário do Senado se
houver recurso nesse sentido. Caso contrário, seguirá direto para a Câmara dos Deputados.
A maioria dos participantes de uma pesquisa feita pelo Instituto
DataSenado apoiou o projeto. Para 83% dos participantes, a família não
pode contrariar decisão de doador de órgãos. Já 15% entendem que a
família pode barrar a doação. De acordo com a sondagem, 2% não sabem responder.
Fonte: Agência Senado
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 503, DE 2017
- Terminativo Determina a gratuidade de inscrição em concursos públicos para
cargos federais a candidatos que sejam doadores de sangue.
Autoria: Senadora Rose de Freitas (PMDB/ES)
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Relatoria: Senador Rogério Carvalho
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.
Doador de sangue poderá ficar isento de taxa
em concursos federais, decide CCJ
Da Redação | 22/05/2019, 15h06

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (22) um projeto de lei que livra concurseiros de pagarem
a taxa de inscrição nos concursos da União, caso consigam comprovar
que são doadores de sangue. O texto (PLS 503/2017), que foi analisado
na CCJ em decisão terminativa, poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para análise em Plenário.
A iniciativa, da senadora Rose de Freitas (Pode-ES), condiciona a
gratuidade à comprovação da condição de doador de sangue pelo candidato no momento da inscrição. Essa comprovação poderá ser feita por
meio de registro em carteira feito por hospital, clínica ou laboratório.
O interessado deverá mostrar que doou sangue pelo menos uma vez a
cada seis meses nos últimos dois anos.
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Rose alega que a medida produzirá efeitos irrisórios sobre as contas públicas, mas, em contrapartida, deverá melhorar a crônica falta de
estoque nos bancos de sangue país afora, salvando vidas. A senadora
ainda avalia que a proposta contribuirá para o aumento da consciência
social sobre a importância de doar sangue e sobre a obrigação do poder
público de incentivar a população a fazê-lo.
O relator, senador Rogério Carvalho (PT-SE), lembrou que iniciativas semelhantes, que dão benefícios ao doador de sangue, já tiveram a
legalidade questionada na Justiça. Mas as vantagens — que vão desde a
gratuidade de inscrição em concurso público, passando pela preferência
no atendimento até a meia-entrada em eventos culturais — foram consideradas constitucionais.
Fonte: Agência Senado
31ª Reunião – 03/07/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 769, DE 2015
- Terminativo Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, para vedar a propaganda de cigarros ou qualquer outro produto fumígeno e o uso de
aditivos que confiram sabor e aroma a estes produtos, bem como estabelecer padrão gráfico único das embalagens de produtos fumígenos;
altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), para configurar como infração de trânsito o ato de fumar
em veículos quando houver passageiros menores de dezoito anos; e dá
outras providências.
Autoria: Senador José Serra (PSDB/SP)
Relatoria: Senadora Leila Barros
Relatório: Pela aprovação do Projeto; das Emendas nº 2 – CTFC,
nº 4 – CAS, nº 5 – CAS, na forma da subemenda substitutiva apresentada, nº 6 - CAS e nº 7; e pela rejeição das Emendas nº 1 - CTFC e nº
3 – CAS.
Resultado: Aprovado o Projeto e as Emendas nºs 2-CTFC-CAS-CCJ,
4-CAS-CCJ, 6-CAS-CCJ, 7-CCJ, e a Emenda nº 5-CAS, nos termos da Subemenda nº 1-CCJ (Substitutiva). Rejeitadas as Emendas nºs 1-CTFC-CAS e
3-CAS.
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Aprovadas na CCJ medidas de proteção a menores contra o fumo
Da Redação | 03/07/2019, 16h42

Proibição da exposição nos pontos de venda, mudanças nas embalagens de cigarros, eliminação de substâncias que conferem sabor e aroma a esses produtos, além do enquadramento do ato de fumar em veículos com menores de 18 anos como infração de trânsito. Esse conjunto
de medidas pretende reforçar o desestímulo ao contato de crianças e
adolescentes com o fumo e está reunido no Projeto de Lei do Senado
(PLS) 769/2015, aprovado nesta quarta-feira (3) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Se não houver recurso para análise do
Plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados.
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A proposta é de autoria do senador José Serra (PSDB-SP), que, à
frente do Ministério da Saúde de 1998 a 2002, no segundo mandato do
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi um dos responsáveis por
implementar a Lei 9.294, de 1996, e suas alterações posteriores, que
restringiram o uso e a propaganda de derivados de tabaco entre outras
substâncias. Ao recomendar a aprovação do PLS 769/2015, que atualiza
essa legislação, a relatora, senadora Leila Barros (PSB-DF), ressaltou o
engajamento de Serra em avançar na estratégia de afastar a juventude
dos malefícios do cigarro.
Durante a reunião, Serra foi chamado por parlamentares de vários
partidos de “herói na luta antitabagismo”, com medidas que contribuíram para a redução do número de fumantes do país, de mais de um
terço da população em 1989 para cerca de 10% três décadas mais tarde
segundo estatísticas oficiais.
— Damos um passo a mais. O primeiro passo foi quando ocupava
o Ministério da Saúde e isso já teve efeito sobre as vidas, sobre poupar
vidas e recursos para tratamento. O que se gasta em matéria de recuperação de doenças causadas pelo fumo é uma enormidade, muito maior
do que o arrecadado com impostos, para quem gosta de fazer analises
economicistas — frisou Serra.
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Pontos de venda
Um dos pontos que mais geraram discussão no texto foi a proibição
à exposição de cigarros nos pontos de venda, prevista originalmente,
mas retirada pela relatora na CCJ. Na visão inicial de Leila, a ocultação
do cigarro nos locais de venda afrontaria o princípio da proporcionalidade, dificultaria a vida dos comerciantes e poderia desestimular a venda
de um produto lícito, fazendo com que os contrabandeados e de fabricação ilegal ganhassem força no mercado. Além disso, argumentou Leila, esconder o cigarro daria ares de clandestinidade a um produto cuja
comercialização foi permitida pela própria Carta Magna.

Uma negociação entre senadores fez Leila acatar emenda do senador Eduardo Girão (Pode-CE) retomando a proibição. Para Girão, a
Constituição pretendeu dar prevalência à vida, à saúde, à proteção do
consumidor e da criança, do adolescente e do jovem, e a vedação à exposição e visibilidade dos produtos fumígenos é justificável.
— E atende ao princípio da proporcionalidade, na medida em que
não impede a comercialização desses produtos, mas veda sua apresentação ostensiva, que levaria inevitavelmente a atrair o seu consumo —
defendeu o senador.
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O senador Humberto Costa (PT-SE) havia apresentado voto em separado com teor semelhante, do qual abriu mão após a finalização do
acordo. Ele também foi lembrado como expoente da luta antitabagista,
em sua passagem pelo Ministério da Saúde entre 2003 e 2005, no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) comemorou o retorno da
proibição ao texto.
— O relatório é um avanço, o projeto também, aos poucos vamos
nos comprometendo é com a saúde do povo, e não com as indústrias
que produzem os famigerados cigarros — disse.
O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) citou a capacidade de
acordo e negociação da “boa política”, de senadores novatos e experientes.

Equilíbrio
Uma inovação do PLS 769/2015 é a proibição da importação e comercialização de produtos derivados do tabaco com substâncias, sintéticas ou naturais, destinadas a conferir, intensificar, modificar ou realçar o sabor ou aroma de cigarros, charutos, cigarrilhas e afins. Assim
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como outras medidas sugeridas, essa novidade deverá ser inserida na
Lei 9.294, de 1996.
Também fica proibido o uso de máquinas automáticas na comercialização de cigarros e derivados do fumo.
“Se a própria legislação considera crime a venda, a crianças e adolescentes, de produtos que possam causar dependência, o comércio de
cigarro através de máquinas facilita a aquisição do produto por vulneráveis”, disse a relatora.
Embalagem genérica
A senadora fez uma modificação ao texto original, que determinava
a adoção de padrão gráfico único, com mensagens de advertência aos
malefícios de consumo, nos rótulos de produtos fumígenos derivados
ou não do tabaco. Para ela, com o padrão, os produtos do tabaco, apesar de não terem o seu comércio proibido, serão os únicos a ostentar
uma proibição dessa natureza, o que não seria isonômico. A embalagem
genérica, com a perda das respectivas marcas pelas empresas, na visão
de Leila, fere a Constituição.
Por isso ela substituiu a expressão “padrão gráfico único” por “formato padrão”. E determinou que em 35% da face frontal e em 35% da
face superior, o fabricante pode expor sua marca. O espaço destinado a
cláusulas e imagens de advertência permanecem: 100% da face posterior, 100% de uma das laterais e 30% da face frontal.
Infração de trânsito
A última inovação trazida pelo PLS 769/2015 é direcionada ao Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 1997). Qualifica-se como infração
de trânsito conduzir veículo em que haja alguém fumando se houver
passageiro menor de 18 anos. O delito será classificado como infração
gravíssima, punido com multa.
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) pediu que a Casa, posteriormente, legisle sobre a diferenciação da pena para o motorista que
fuma enquanto dirige e o que permite ao passageiro fumar com crianças no carro. Segundo o senador, o motorista fumante ao volante assume mais riscos de causar acidentes, por isso a transgressão deveria ser
punida de forma mais severa.
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O projeto prevê que as medidas entrarão em vigor 90 dias após sua
transformação em lei.
Fonte: Agência Senado
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SOCIAL - TRABALHO E EMPREGO
16ª Reunião – 22/05/2019
PROJETO DE LEI N° 1539, DE 2019
- Terminativo Acrescenta os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 815 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para permitir às partes e aos advogados consignar sua presença no Juízo, retirando-se da audiência, em caso de atraso na realização
desta.
Autoria: Senador Styvenson Valentim (PODE/RN)
Relatoria: Senador Antonio Anastasia
Relatório: Pela aprovação do Projeto
Resultado: Aprovado o Projeto.
Aprovado na CCJ projeto que regula atraso em
audiências de causas trabalhistas
Da Redação | 22/05/2019, 13h10
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A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei 5.452, de
1943) poderá ser modificada para permitir que, nas audiências em que
houver atraso injustificado, as partes e os advogados deixem o tribunal
após 30 minutos de espera. Essa possibilidade está prevista no Projeto
de Lei (PL) 1.539/2019, aprovado na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) esta quarta-feira (22). Sem recurso para análise em
Plenário, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados.
A proposta do senador Styvenson Valentim (Pode-RN) está amparada em dispositivo do Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 2015).
Além da liberação das partes e dos advogados após 30 minutos de espera, está prevista a remarcação da audiência para a data mais próxima
possível. Atualmente, a CLT só admite que as partes deixem o tribunal
após atraso do juiz por mais de 15 minutos.
“Acreditamos que a aprovação deste projeto representará um incentivo para a ágil condução dos trabalhos judiciários e contribuirá para
maior celeridade da prestação jurisdicional”, disse Styvenson na justificação do projeto.
O relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), considerou que,
além de igualar algumas regras do processo trabalhista aos termos e
condições utilizados no processo civil, a proposta impõe alguns limites
à postergação das audiências, medida que acaba tumultuando as varas
trabalhistas.
— O projeto é singelo, coloca na CLT o que já esta no Código de Processo Civil e me parece muito adequado — defendeu Anastasia.
Fonte: Agência Senado
31ª Reunião – 03/07/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 153, DE 2017
- Não Terminativo Acrescenta dispositivos à Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978,
para dispor sobre a identidade profissional de Radialista.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Alessandro Vieira
Relatório: Favorável ao Projeto, com a Emenda n° 1-CAS-CCT.
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Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto com a Emenda
nº 1-CAS-CCTCCJ.
Carteira de radialista poderá valer como identidade
Da Redação | 03/07/2019, 14h43
A carteira de radialista poderá valer como prova de identidade em
todo território nacional. É o que prevê Projeto de Lei da Câmara (PLC)
153/2017, aprovado nesta quarta-feira (3) na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. A proposta segue com urgência
para votação no Plenário.
O texto ainda define que o documento será emitido pelo sindicato
da categoria e, na inexistência deste, poderá ser constituído por federação devidamente credenciada e registrada junto à Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Já o modelo da carteira de
identidade do radialista será aprovado por federação desses profissionais e trará a inscrição “Válida em todo o território nacional”.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS),
com uma emenda de redação, modificação também acolhida pelo relator na CCJ, senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Para o relator, a
iniciativa é “absolutamente pertinente e oportuna”.
“É inconteste a admissibilidade, na ordem jurídico-constitucional vigente, de carteira profissional ter fé pública para atestar a identidade civil
do cidadão”, afirma o relator no parecer.
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O PLC 153/2017 também foi aprovado pela Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT). Se o conteúdo
permanecer inalterado em sua análise pelo Plenário do Senado, será
enviado, em seguida, à sanção presidencial.
Fonte: Agência Senado
60ª Reunião – 08/10/2019
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 180, DE 2017
- Não Terminativo Acrescenta inciso ao art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
considerar perigosas as atividades desempenhadas pelos agentes das
autoridades de trânsito.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Otto Alencar
Relatório: Favorável ao Projeto
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto.
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Projeto que considera perigosa a atividade
de agente de trânsito passa na CCJ
Da Redação | 08/10/2019, 14h10
Fiscalização de trânsito e operação ou controle de tráfego de veículos terrestres podem constar entre as atividades consideradas perigosas. A mudança, que amplia a proteção legal aos agentes de trânsito, é
o objetivo do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 180/2017, aprovado nesta
terça-feira (8) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O texto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

A medida altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT — Decreto-lei 5.452, de 1943) e se apoia no entendimento de que os agentes de
trânsito se submetem a situações de constante perigo pela exposição
em cruzamentos e em estações de passageiros, além do risco de morte
durante operações de fiscalização. Atualmente a CLT estabelece como
atividades perigosas as que têm exposição permanente do trabalhador
a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, por exemplo.
O relator na CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), concorda com o
reconhecimento da periculosidade das atividades dos agentes de trânsito.
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“Trata-se de profissionais constantemente expostos a riscos de
atropelamentos e outras espécies de acidentes, o que resulta em uma
média de 15 mortes por ano, número proporcionalmente superior ao
das vítimas das Forças Armadas e da Polícia Militar. Nada mais justo,
assim, do que reconhecer a periculosidade dessa atividade, com a concessão do correspondente adicional de 30% sobre o salário dos agentes,
nos termos do § 1º do artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho”,
defende Otto no parecer.
Adicional
Apresentado pelo ex-deputado Décio Lima, o PLC 180/2017 chegou
a ser rejeitado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O argumento foi a ausência de demonstração da origem de recursos para o
seu custeio, já que o reconhecimento da periculosidade deverá render
adicional de 30% sobre o salário dos fiscais de trânsito.
Muitos senadores frisaram a importância de aprovar a medida,
para fazer justiça a quem “salva vidas” e se arrisca, como disse Esperidião Amin (PP-SC). Fabiano Contarato (Rede-ES) relatou sua experiência
como titular de delegacia de Trânsito e de como foi testemunha das inúmeras vezes em que os agentes foram abordados por vítimas de crimes
que pediram a atuação deles, como agentes de Estado, para enquadrar
os criminosos.
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— É justo que recebam essa periculosidade em todos os aspectos,
não só por também serem vítimas em acidentes de trânsito, mas para
suprir a ineficiência de outras instituições, que teriam competência para
apurar as infrações e contravenções — argumentou Contarato.
O senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) lembrou que foi o primeiro prefeito a implantar, em Campina Grande (PB), o plano de cargos,
carreira e remuneração dos agentes de trânsito locais.
Fonte: Agência Senado
68ª Reunião – 30/10/2019
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 298, DE 2017
- Não Terminativo Revoga o parágrafo único do art. 60 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, que dispensa de licença prévia a adoção de jornada de doze horas
de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso.
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Relatoria: Senador Weverton
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Relatório: Favorável ao Projeto e contrário às Emendas nºs 1-CAE
e 2-CAE.
Resultado: Aprovado o Parecer favorável ao Projeto e contrário às
Emendas nºs 1-CAE e 2-CAE.
CCJ aprova projeto que retoma restrições à jornada
de trabalho de 12 por 36 horas
Da Redação | 30/10/2019, 14h19
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (30) um projeto de lei que revoga trecho da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso em 2017 para restabelecer restrições
à concessão da jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas. O Projeto
de Lei do Senado (PLS) 298/2017 segue agora para análise na Comissão
de Assuntos Sociais (CAS), em decisão terminativa.

A reforma trabalhista dispensou de autorização prévia a adoção de
jornadas de trabalho em regime de 12 x 36 e permitiu que fosse feita, mediante acordo individual escrito entre empregador e empregado,
acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva. De acordo com o autor, senador Paulo Paim (PT-RS), a jornada de 12 por 36 deve ser restrita
e só poderá ser aplicada em caráter excepcional e em atividades que a
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demandem por características especiais, o que preservará a saúde do
trabalhador.
“A possibilidade da livre adoção desse tipo de jornada em qualquer
tipo de atividade econômica representa um elevadíssimo risco, não apenas para os trabalhadores, mas para toda a sociedade. Os exemplos são
fáceis de imaginar. A adoção de tal jornada por operadores de máquinas
pesadas, por trabalhadores da construção civil e por responsáveis pelo
embarque e desembarque de cargas é absolutamente inadequada”, argumenta Paim.
O relator da matéria na CCJ, senador Weverton (PDT-MA), apresentou parecer pela aprovação do projeto em sua redação original e pela
rejeição das Emendas 1 e 2 da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
As emendas estabelecem que o acordo individual só valeria para o setor
de saúde e que as demais categorias precisariam registrar a possibilidade da jornada de 12 por 36 em convenção coletiva.
Insalubridade
Para o relator, o projeto em análise corrige a distorção sancionada
na reforma trabalhista. A saúde do trabalhador não pode ser desconsiderada em prol dos interesses do empregador, afirma Weverton:
“Se o tomador dos serviços deseja estabelecer unilateralmente o
regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso em atividade
insalubre, deve submeter-se à supervisão de autoridade competente, a
fim de não comprometer o bem-estar de seus empregados. Trata-se de
medida de proteção, que deve ser oferecida pelo ordenamento jurídico
brasileiro em prol de interesses indisponíveis da parte mais fraca da relação laboral”, argumenta.
Weverton ressaltou que, ao contrário do que consta no parecer
aprovado na CAE, a redação original do PLS 298/2017 não inibe que as
categorias econômicas e profissionais, de comum acordo, dispensem a
inspeção de autoridade competente para a prorrogação de jornada em
local insalubre. A aprovação do texto conforme a redação original, afirmou o relator, atende concomitantemente à saúde do trabalhador e à
força da negociação coletiva.
Fonte: Agência Senado
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78ª Reunião – 11/12/2019
PROJETO DE LEI N° 4489, DE 2019
- Não Terminativo Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e o Decreto-Lei nº 9.295,
de 27 de maio de 1946, para dispor sobre a natureza singular e notória
dos serviços de advogados e de profissionais de contabilidade.
Autoria: Câmara dos Deputados
Relatoria: Senador Veneziano Vital do Rêgo
Relatório: Favorável ao Projeto com uma emenda de redação que
apresenta
Resultado: Aprovado o relatório que passa a constituir o Parecer da
CCJ favorável ao Projeto com a emenda nº 1-CCJ (de redação).
CCJ aprova dispensa de licitação para contratação
de advogados e contadores
Da Redação | 11/12/2019, 14h27
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou proposta que
permite a dispensa de licitação para contratação de serviços jurídicos
e de contabilidade pela administração pública. O Projeto de Lei (PL)
4.489/2019 segue para votação no Plenário.
Pela proposta, os serviços do advogado e do contador são, por natureza, técnicos e singulares, se for comprovada a notória especialização. O PL define a notória especialização nos mesmos termos que a Lei
de Licitações (Lei 8.666, de 1993): quando o trabalho é o mais adequado
ao contrato, pela especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos e experiência, entre outros requisitos.
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A legislação atual determina que a licitação é inexigível em casos
em que a competição é impossível, como quando é requerida notória
especialização para realização do contrato. O projeto altera o Estatuto
da Advocacia (Lei 8.906, de 1994) e o Decreto-Lei 9.295, de 1946, que
trata das atribuições do contador.
Apresentado pelo deputado Efraim Filho (DEM-PB), o projeto recebeu voto favorável, com emenda de redação do relator, o senador
Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB). Para Veneziano, além de louvável, a
aprovação do projeto é oportuna por extinguir uma controvérsia jurídica em torno das qualificações do advogado.
Segundo explicou o relator, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ingressou com uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), suscitada pela ausência de uma posição pacífica, legal, sobre a inerência da
singularidade dos serviços advocatícios.
“Muitos profissionais estão sendo condenados pela pretensa prática de atos de improbidade administrativa, depois de terem celebrado
contrato com entes públicos para o simples desempenho de atividades
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que lhes são próprias, e em hipóteses em que a licitação se afigura, por
via de regra, patentemente inexigível”, pontua Veneziano no parecer.
Assim como em relação aos advogados, o relator entende que essa
prerrogativa justificada pela notória especialização e singularidade da
atuação profissional também deve se estender aos contadores.
Audiência pública
A dispensa de licitação para contratação de advogados e contadores dividiu opiniões em audiência pública realizada para instruir o projeto. Operadores do direito atuantes no governo consideram a mudança
uma brecha perigosa, por ferir o princípio da impessoalidade. Representantes de advogados e contadores defenderam o notório saber e a
especialização como diferencial para uma contratação direcionada e o
desenvolvimento de projetos específicos.
Fonte: Agência Senado
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SUSTAÇÃO DE ATO DO PODER EXECUTIVO
23ª Reunião – 12/06/2019
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 233, DE 2019
- Não Terminativo Susta o Decreto nº 9.785, de 07 de Maio de 2019, que regulamenta
a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de
armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o
Sistema Nacional de Gerenciamento Militar de Armas.
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
TRAMITA EM CONJUNTO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 235, DE 2019
- Não Terminativo Susta o Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, que regulamenta
a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de
armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o
Sistema Ncional de Gerenciamento Militar de Armas.
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE) e outros.
TRAMITA EM CONJUNTO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 238, DE 2019
- Não Terminativo Susta o Decreto nº 9.785, de 07 de Maio de 2019, que regulamenta
a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de
armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o
Sistema Nacional de Gerenciamento Militar de Armas.
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), Senador Fabiano
Contarato (REDE/ES)
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TRAMITA EM CONJUNTO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 239, DE 2019
- Não Terminativo Susta, nos termos nos termos do art. 49, V, da Constituição Federal,
a aplicação do Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre “a
aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de
armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o
Sistema Nacional de Gerenciamento Militar de Armas”.
Autoria: Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA)
TRAMITA EM CONJUNTO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 286, DE 2019
- Não Terminativo Susta os Decretos nºs 9.785, de 07 de maio de 2019, e 9.797, de 21
de maio de2019, que regulamentam a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o
porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema Nacional de Gerenciamento Militar
de Armas.
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), Senador Fabiano
Contarato (REDE/ES)
TRAMITA EM CONJUNTO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 287, DE 2019
- Não Terminativo Susta o Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019 e o Decreto nº
9.797, de 21 de maio de 2019, que regulamentam a Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição
e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento
Militar de Armas.
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE) e outros.
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TRAMITA EM CONJUNTO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 332, DE 2019
- Não Terminativo Susta, nos termos do art. 49, V, da Constituição Federal, o Decreto
nº 9.785, de 7 de maio de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição
e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, com redação dada pelo Decreto 9.797, de 21 de maio de
2019, e as retificações no Diário Oficial da União, de 22 de maio de 2019
(edição 97, seção 1, pág.2).
Autoria: Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA)
Relatoria: Senador Marcos do Val
Relatório: Contrário aos Projetos
Resultado: Rejeitado o relatório. A Presidência designa o Senador
Veneziano Vital do Rêgo, Relator do Vencido.
CCJ derruba decreto que flexibiliza porte de arma;
matéria segue para o Plenário
Da Redação | 12/06/2019, 15h09
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (12) sete projetos de decreto legislativos que tornam sem
efeito um decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza o porte de
armas no Brasil. Os PDLs 233, 235, 238, 239, 286, 287 e 332/2019 tramitam em conjunto e seguem para a análise do Plenário em regime de
urgência.
A CCJ rejeitou, por 15 votos a 9, o parecer do senador Marcos do
Val (Cidadania-ES). Ele era contrário aos PDLs e favorável ao Decreto
9.785, de 2019. O regulamento assinado em maio pelo presidente da
República concede porte a 20 categorias profissionais e aumenta de 50
para 5 mil o número de munições que o proprietário de arma de fogo
pode comprar anualmente. Nesta quarta-feira, Marcos do Val voltou a
defender o decreto, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento (Lei
10.826, de 2003).
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— As armas são o único meio para defesa de inocentes expostos à
violência de bandidos. Todo cidadão tem direito à autodefesa. Sem esse
direito, as pessoas ficam vulneráveis. E sem segurança não existe a liberdade. Se o cidadão estiver amparado pela lei para defender sua família,
o criminoso vai pensar duas vezes antes de invadir uma residência ou
um comércio — afirmou o relator.

As matérias receberam quatro votos em separado. Três deles — dos
senadores Veneziano Vital do Rego (PSB-PB), Rogério Carvalho (PT-SE) e
Fabiano Contarato (Rede-ES) — eram favoráveis aos PDLs e contrários
ao decreto de Jair Bolsonaro. A CCJ adotou como parecer o voto de Veneziano Vital do Rego. Para o parlamentar, o presidente da República
“extrapolou o poder regulamentar”.
— O decreto, ao não observar o princípio da razoabilidade, alterou
profundamente o significado do Estatuto do Desarmamento, promovendo superlativamente a aquisição de armas de fogo pela população.
O escopo da lei foi desarmar a população. O decreto extrapolou o poder
regulamentar ao estabelecer a aquisição ilimitada de armas por uma
mesma pessoa — afirmou Vital do Rego.
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Debates
O debate sobre a flexibilização do Estatuto do Desarmamento dividiu a opinião dos parlamentares. O senador Marcos Rogério (DEM-RO)
apresentou um voto em separado para tentar manter o decreto de Jair
Bolsonaro e derrubar os PDLs, que ele classificou como inconstitucionais.
— Analisar o mérito da decisão do chefe do Executivo sem que
se aponte qualquer extrapolação do poder regulamentar pode ser até
conveniente do ponto de vista político, mas é totalmente descabido do
ponto de vista jurídico e constitucional. Os PDLs não passam de peça de
retórica política, que não resistem ao crivo do exame constitucional —
argumentou.
O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) também defendeu o decreto
do presidente da República. Para ele, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento garante mais segurança à população.

— Existe um ditado popular que diz: “Quando a arma que mata
defende a liberdade e o direito de viver, os anjos choram, mas não condenam”. O que mais me impressiona é como parece que estamos vivendo num paraíso de segurança pública. Mas é um modelo falido. O
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Brasil é recordista mundial de homicídios cometidos por armas de fogo.
Por causa dessa política desarmamentista, que apenas olha o marginal
como excluído da sociedade — afirmou.
Para o senador Fabiano Contarato, o decreto de Jair Bolsonaro violou a Constituição.
— Ele está alterando substancialmente uma lei federal, violando
a hierarquia das leis. O Estatuto do Desarmamento estabelece que no
Brasil fica proibido o porte de arma de fogo. Essa é a regra. Jamais um
decreto presidencial pode violar uma lei federal. O presidente está rasgando a Constituição e tendo um comportamento populista e imediatista — disse.
O senador Rogério Carvalho citou dados do Atlas da Violência,
publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O documento aponta que 71% dos homicídios ocorridos no país envolvem
armas de fogo. Para ele, o decreto de Jair Bolsonaro é “um atentado à
segurança da população”.
— E não há que se falar que há apoio popular à publicação deste
decreto. Pesquisas já revelam que 61% da população é contra a posse
de armas, sendo que houve aumento no percentual de pessoas que são
favoráveis à restrição à posse de armas: enquanto em outubro 55% se
disseram contra a posse de armas, no levantamento de dezembro esse
índice aumentou para 61% — informou.
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OS PDLs aprovados pela CCJ são assinados pelos senadores Eliziane Gama (Cidadania-MA), Fabiano Contarato, Humberto Costa (PT-PE),
Jaques Wagner (PT-BA), Jean Paul Prates (PT-RN), Paulo Paim (PT-RS),
Paulo Rocha (PT-PA), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Rogério Carvalho e
Zenaide Maia (Pros-RN).
Fonte: Agência Senado
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OUTROS
2ª Reunião – 20/02/2019
CONSULTA (SF) N° 1, DE 2017
- Não Terminativo Requer, nos termos do art. 101, inciso V, do Regimento Interno do
Senado Federal, a manifestação da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) acerca da constitucionalidade das proposições de iniciativa legislativa que tenham como objeto a criação ou instituição de
Fundos.
Autoria: Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
Relatoria: Senadora Simone Tebet
Relatório: Favorável com voto nos seguintes termos: 1) são inconstitucionais, por vício de iniciativa, quaisquer projetos de lei de autoria
parlamentar que instituam fundos orçamentários cujos recursos são geridos e empregados pelos órgãos dos Poderes Executivo ou Judiciário,
pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público da União ou
pela Defensoria-Pública da União; 2) a iniciativa legislativa para a instituição de fundos orçamentários no âmbito da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal cabe aos membros ou comissões das respectivas Casas e 3) não há reserva de iniciativa às propostas de emendas constitucionais que instituam fundos orçamentários, podendo ser apresentadas,
pelos legitimados previstos no art. 60, caput, da Constituição Federal,
proposições que criem fundos no âmbito de qualquer dos Poderes.
Resultado: Aprovado o Parecer.
Parlamentares podem sugerir criação de fundos
orçamentários via PEC
Da Redação | 20/02/2019, 12h02
Senadores e deputados federais podem reivindicar a criação de
fundos pelos Poderes Executivo e Judiciário via proposta de emenda à
Constituição (PEC). Esse é o entendimento da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) em resposta a uma consulta feita pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Parecer da CCJ com esse conteúdo
foi parecer aprovado nesta quarta-feira (20). Um fundo orçamentário ou
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especial é uma reserva de recursos públicos para programas, projetos
ou fins específicos.
A Consulta 1/2017 foi apresentada por requerimento do ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) à CAE. O parlamentar pediu, na ocasião, o
sobrestamento de todas as proposições de autoria parlamentar sobre
fundos orçamentários em tramitação na comissão enquanto a CCJ não
se manifestasse sobre a constitucionalidade ou não dessas iniciativas
legislativas.
A relatora da consulta, senadora Simone Tebet (MDB-MS), listou
em seu parecer as hipóteses em que isso é ou não constitucionalmente
possível. No entendimento de Simone, não há reserva de iniciativa às
PECs que instituam fundos orçamentários no âmbito de qualquer dos
Poderes.
Simone lembrou haver um precedente a respaldar sua tese: a promulgação da Emenda Constitucional 31/2000, que instituiu o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza. A medida foi encaminhada pela PEC
67/1999.

Apesar de a regulamentação do Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza ter sido feita por projeto de lei do Poder Executivo, a relatora
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na CCJ ressaltou que “o comando de criação do fundo, seu período de
vigência, sua finalidade, as espécies de recursos nele alocados, constaram do texto da própria Emenda Constitucional”.
Projeto de lei
Conforme o parecer aprovado, senadores e deputados federais não
podem reivindicar a criação de fundos pelos Poderes Executivo e Judiciário via projeto de lei. Simone Tebet concluiu ser inconstitucional, por
vício de iniciativa, qualquer projeto de lei elaborado por parlamentar
para criação de fundo orçamentário no âmbito dos Poderes Executivo
ou Judiciário, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Ministério Público (MPU) ou da Defensoria-Pública da União (DPU).
“Como se vê, é da autonomia administrativa e financeira de cada
Poder que decorre a iniciativa reservada de leis que instituam fundos
orçamentários geridos por seus órgãos”, observou Simone no parecer.
Por outro lado, a relatora na CCJ considerou constitucional a iniciativa legislativa — seja parlamentar, seja de alguma comissão — para a
criação de fundos orçamentários geridos pelo Senado Federal ou pela
Câmara dos Deputados.
“A conclusão inarredável a que chegamos é que a iniciativa legislativa para a instituição de fundo é reservada ao órgão ou autoridade de
cada Poder que detém a iniciativa legislativa para a criação dos órgãos
responsáveis pela sua administração e pelo atendimento das finalidades
que motivaram a instituição do fundo”, reforçou Simone.
O parecer da CCJ segue para conhecimento da CAE.
Fonte: Agência Senado
9ª Reunião – 10/04/2019
RECURSO (SF) N° 1, DE 2019
- Não Terminativo Recurso da decisão do Presidente sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI dos Tribunais Superiores.
Autoria: Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP)
Relatoria: Senador Rogério Carvalho
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Relatório: Pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.
Resultado: Aprovado o Parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.
CCJ recomenda arquivamento de CPI dos Tribunais Superiores;
decisão final será do Plenário
Da Redação | 10/04/2019, 13h55

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) recomendou
nesta quarta-feira (10) o arquivamento do pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Tribunais Superiores. O colegiado acatou o relatório do senador Rogério Carvalho (PT-SE), que recomendou não levar adiante a criação da comissão, também conhecida
nas redes sociais como “CPI da Toga” ou “Lava Toga”. Foram 19 votos
favoráveis e 7 contrários, transformando o relatório em parecer da comissão. A decisão ainda será apreciada pelo Plenário.
Carvalho é relator do recurso à CCJ apresentado pelo presidente
do Senado, Davi Alcolumbre. No último dia 26 de março, Davi decidiu
arquivar o pedido de CPI com base em pareceres técnicos emitidos pela
Consultoria Legislativa e pela Advocacia do Senado, segundo os quais
uma parte dos fatos usados para justificar a investigação estava fora dos
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limites da fiscalização do Senado. Logo em seguida, o próprio Davi recorreu de sua decisão e a remeteu para análise da CCJ, que agora decidiu pelo seu desprovimento.

O requerimento de criação da CPI dos Tribunais Superiores, apresentado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), obteve 29 assinaturas de apoio, dois senadores a mais do que o necessário para a
abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Durante a reunião
da CCJ, Alessandro apresentou um voto em separado em que defendeu
que o requerimento fosse recebido parcialmente, possibilitando assim
a criação da CPI e sustentou que não cabe à CCJ avaliar a “conveniência
política da investigação.”
— O momento de avaliação da conveniência politica da CPI não
é o da CCJ, mas da coleta das assinaturas. isso é legítimo, faz parte do
processo político. Aqui não. Estamos tratando objetivamente da possibilidade ou não de recepcionar um requerimento em parte — disse o
senador.
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Alessandro Vieira lamentou a pressão de setores da sociedade e do
Supremo para que a CPI não vá adiante. Ele afirmou que ninguém deveria estar acima da lei e da fiscalização de outro poder.
— Não se admite em uma república democrática pessoas que se
coloquem absolutamente acima de qualquer medida de fiscalização, de
qualquer alcance da lei — apontou.

O senador ainda considerou que o relatório apresentado na reunião não aponta claramente quais são os fatos que não poderiam ser
objeto de apuração da CPI. Ao citar a CPI do Judiciário que funcionou
em 1999, o senador ressaltou que a criação de uma comissão para investigar desvios cometidos por membros do Poder Judiciário não é algo
inédito no país.
“Nota-se que a CPI do Judiciário, cumprindo seu papel fiscalizador
e investigatório, apresentou resultados notáveis na tarefa de combate à
corrupção no âmbito daquele Poder, desvelando os crimes cometidos
por figuras como o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto e o ex-senador Luis
Estêvão”, aponta Vieira no voto em separado.
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Relatório aprovado
Em seu relatório, Rogério Carvalho diz que “o principal sustentáculo da decisão pelo arquivamento” foi o fato de que alguns dos pontos listados no requerimento da criação da CPI tratarem de situações que são
materialmente vedadas, por “pretenderem revolver o exercício de função tipicamente jurisdicional ou por expressar avaliação subjetiva sobre
decisões tomadas no exercício da atividade-fim do Poder Judiciário”.
Rogério Carvalho registra que “é juridicamente razoável e lógico” o
argumento segundo o qual não é possível sequer avaliar se as situações
descritas tratam de fatos determinados, visto que incidem sobre áreas
materialmente vedadas à investigação parlamentar. O relator admite,
porém, que é urgente a necessidade de o Poder Judiciário e seus membros serem investigados e cobra do Supremo Tribunal Federal (STF) a
iniciativa de reforma do Estatuto da Magistratura.

Segundo o senador, “o quadro de aguda crise econômica e institucional que temos enfrentado nos últimos anos impõe a todos nós muita
serenidade e discernimento”. Ele conclui ressaltando que “não será o
esgarçamento das relações entre os Poderes que conduzirá à pacificação e à superação dos gargalos institucionais identificados”.
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Demanda popular
Signatário do requerimento para criação da CPI, o senador Jorge
Kajuru (PSB-GO) criticou a decisão da CCJ e afirmou que alguns ministros
tem se comportado com “ativismo judicial”, o que compromete o STF. A
senadora Juíza Selma (PSL-MT) registrou que é competência do Senado
processar e julgar ministros do STF nos crimes de responsabilidade e,
portanto, não estaria vedado de fiscalizar e investigar os atos do Poder
Judiciário. Mesmo entendimento tem Fabiano Contarato (Rede-ES) que
sustentou que a CPI não tem o objetivo de condenar ninguém, mas apurar denúncias de irregularidades. Ele afirmou que a investigação é uma
demanda da sociedade.
— Não é caça às bruxas. Se temos competência para julgar ministros porque não temos competência para instalar uma CPI? Nenhum
Poder se sobrepõe ao outro. Temos que dar uma resposta aos brasileiros — disse Contarato.
Contrário à criação da CPI, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG)
discorda do apoio popular à CPI. Para ele, os brasileiros querem, na verdade, o combate à corrupção e a punição de criminosos. Segundo Pacheco, a CPI também pode ser interpretada como “uma forma de coagir
o Supremo Tribunal Federal”.
— O povo brasileiro não quer necessariamente uma Comissão parlamentar de inquérito, que soe como um espetáculo — afirmou.
Apesar de considerar que esse não seja o propósito dos proponentes da CPI, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) também teme que a
medida iniba a atuação dos ministros. Para ele, a investigação pode afetar a independência entre os poderes.
— A CPI cria mais uma condição para que o STF seja chantageado.
São vários ministros que estão sendo chantageados. A CPI não vai colaborar para melhorar o ambiente que vivemos hoje no Brasil
“Intromissão indevida”
Marcos Rogério (DEM-RO) afirmou que a justificativa do requerimento evidencia que a CPI teria como foco investigar atos típicos de jurisdição, algo vedado pela legislação. A investigação nesses termos seria
“uma intromissão indevida de um poder no outro”.
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— Todos os fatos apontados somente poderiam ser objeto de investigação partindo-se de exame da decisão judicial e seu correspondente
conteúdo. Entendo que o judiciário não esta a salvo de ser investigado,
a questão é o respeito aos procedimentos regimentais e constitucionais
— argumentou.

Líder do governo, Fernando Bezerra (MDB-PE) afirmou que a CPI
não faria bem ao Brasil e poderia atrapalhar as reformas necessárias
para a retomada do crescimento.
— O que a gente menos precisa agora é do confronto entre poderes. Essa CPI, inexoravelmente, irá produzir uma confrontação entre o
Poder Judiciário e o Poder Legislativo e quem vai perder é a população
brasileira — disse.
Mas Lasier Martins (Pode-RS) considera que o Senado não pode se
omitir.
— O trabalho da Previdência é lá na outra Casa, nós aqui temos
todo o tempo para desenvolver a CPI. Daqui a pouco, virá a reforma tributária, depois a reforma política. E aí vai se empurrando com a barriga,
vai se protelando. E jamais vai haver essa investigação — lamentou.
Fonte: Agência Senado
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REQUERIMENTOS
4ª Reunião – 27/02/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 1, DE 2019
Autoria: Senador Lasier Martins (PODE/RS)
Nos termos do inciso II do art. 93 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro a realização de audiência pública, no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com a participação do Ministro
de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, com o
objetivo de apresentar e discutir as diretrizes e prioridades da sua pasta.
Resultado: Aprovado.
5ª Reunião –13/03/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 2, DE 2019
Autoria: Senador Eduardo Braga (MDB/AM)
Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o PLP nº 54, de 2019.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 3, DE 2019
Autoria: Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)
Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o PLC nº 131, de 2018.
Resultado: Aprovado.
6ª Reunião –20/03/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 4, DE 2019
Autoria: Senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 61, de
2017.
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Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 5, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e
do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
audiência pública, com o objetivo de debater o pacote anticrime apresentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e atendimento
dos direitos e garantias fundamentais inscritos na Constituição Federal. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
1. Ministério da Justiça e Segurança Pública. 2. Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB Nacional. 3. Associação Juízes para a Democracia - AJD.
4. Associação Brasileira de Juristas pela Democracia - ABJD. 5. Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM. 6. Fórum Brasileiro de Segurança Pública - FBSP.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 6, DE 2019
Autoria: Senadora Rose de Freitas (PODE/ES)
Requeiro nos termos do Art. 93, II do Regimento Interno do Senado
Federal a realização de audiência pública para debater sobre os direitos
das mulheres na reforma da previdência. Convido para a audiência representantes dos seguintes órgãos: Representante do Poder Judiciário;
Representante do Ministério Publico; Representante do Órgão da Previdência; Representante do Ministério da Economia; Representante dos
movimentos que atuam na defesa dos direitos das mulheres.
Resultado: Aprovado
8ª Reunião –03/04/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 7, DE 2019
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque, para votação em separado, da emenda 9 da PEC
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34/2019, que Altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, parar
tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica.
Resultado: Requerimento apresentado nos termos do art. 312, parágrafo único. A emenda destacada foi rejeitada.
11ª Reunião –24/04/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 8, DE 2019
Autoria: Senador Otto Alencar (PSD/BA)
Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 120, de
2017.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 9, DE 2019
Autoria: Senador Major Olimpio (PSL/SP)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o
PLS 7/2018, que “Dispõe sobre os direitos dos pacientes em serviços de
saúde; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), para isentar do crime de omissão penalmente relevante a falta de instituição de suporte de vida ou a não realização de tratamento
ou procedimento médico recusados; e altera a Lei nº 6.437, de 20 de
agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária federal,
estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências, para proibir
a reutilização de produtos para a saúde descartáveis.” Proponho para a
audiência a presença dos seguintes convidados: 1. Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil - CNBB; 2. Associação Nacional dos Procuradores
da República - ANPR; 3. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP; 4. Associação Nacional dos Defensores Públicos
- ANADEP; 5. Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família; 6. Associação
dos Pastores e Ministros Evangélicos do Brasil - APAMEB.
Resultado: Aprovado.
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REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 10, DE 2019
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal
e do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização
de audiência pública, com o objetivo de instruir o PL 1865/2019, que
“Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral, para
criminalizar o uso de caixa dois em eleições. Proponho para a audiência
a presença dos seguintes convidados: 1. Edvanir Paiva - Presidente da
Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF 2. José
Robalinho Cavalcanti - Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR 3. Carlos Eduardo Benito Jorge - Presidente
da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL do Brasil
4. Jayme de Oliveira - Presidente da Associação dos Magistrados
Brasileiros – AMB 5. Magid Nauef Láuar - Presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES 6. Fernando Marcelo
Mendes - Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE
7. Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto - Presidente da Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP 8. Cinthia Paula
de Lima - Presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Judiciária – ADPJ 9. Representante da OAB
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 11, DE 2019
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e
do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
audiência pública, com o objetivo de instruir o PL 1864/2019, que “Altera
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal,
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, a Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, a Lei
nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, a Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008, a Lei nº 12.037,
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de 1º de outubro de 2009, a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e a
Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018, para estabelecer medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com grave
violência a pessoa. Proponho para a audiência a presença dos seguintes
convidados: 1. Edvanir Paiva - Presidente da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal – ADPF 2. José Robalinho Cavalcanti - Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR
3. Carlos Eduardo Benito Jorge - Presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL do Brasil 4. Jayme de Oliveira - Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB 5. Magid Nauef
Láuar - Presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais
– ANAMAGES 6. Fernando Marcelo Mendes - Presidente da Associação
dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE 7. Victor Hugo Palmeiro de Azevedo
Neto - Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público – CONAMP 8. Cinthia Paula de Lima - Presidente da Associação
Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ 9. Representante da
Associação Juízes para a Democracia;
10. Ministro Alexandre de Moraes - STF
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 12, DE 2019
Autoria: Senador Marcos do Val (CIDADANIA/ES)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o
PL 1864/2019, que Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 Código de Processo Penal, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de
Execução Penal, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, a Lei nº 8.429, de
2 de junho de 1992, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 9.613,
de 3 de março de 1998, a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, a
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a Lei nº 11.671, de 8 de maio
de 2008, a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, a Lei nº 12.850, de
2 de agosto de 2013, e a Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018, para
estabelecer medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes
praticados com grave violência a pessoa. Com os seguintes convidados:
Procuradora-Geral da República;
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Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin - Ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ); Douglas Ficher - Procurador Regional da 4ª Região; Vladimir Barros Aras – Procurador Regional da República; Representante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
Representante do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal (DPF); Presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Ivan Lira de Carvalho - Juiz Federal da 5ª Vara do Rio Grande do Norte; Deltan Dallagnol
– Procurador da República; René Ariel Dotti – Professor titular de Direito
Penal da UFPR e advogado; Gustavo Badaró – Doutor e Mestre em Direito Processual Penal pela USP; Paulo Cesar de Freitas – Promotor de
Justiça do MP-MG; Wilman Rene Gonçalves Alonso – Coronel da PM-RJ;
Rogério Greco – Procurador de Justiça do MP-MG e Professor de Direito
Penal da UVV; José Darcy Santos Arruda – Delegado Geral da Polícia Civil
do Espirito Santo e Professor de Direito Penal da Universidade Estácio
de Sá; Diogénes de Luca – Coronel da PM-SP; Ilona Szabó de Carvalho
- Diretora-executiva do Instituto Igarapé; Raul Belens Jungmann Pinto Ex-ministro da Segurança Pública.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 13, DE 2019
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e
do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
audiência pública, com o objetivo de instruir o PLP 89/2019, que “Altera
o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal, e a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para
estabelecer regras de competência da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
1. Edvanir Paiva - Presidente da Associação Nacional dos Delegados de
Polícia Federal – ADPF 2. José Robalinho Cavalcanti - Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR
3. Carlos Eduardo Benito Jorge - Presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL do Brasil 4. Jayme de Oliveira - Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB 5. Magid Nauef
Láuar - Presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais
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– ANAMAGES 6. Fernando Marcelo Mendes - Presidente da Associação
dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE 7. Victor Hugo Palmeiro de Azevedo
Neto - Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público – CONAMP 8. Cinthia Paula de Lima - Presidente da Associação
Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária - ADPJ
Resultado: Aprovado.
12ª Reunião –08/05/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 14, DE 2019
Autoria: Senadora Rose de Freitas (PODE/ES)
Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 99, de
2017.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 15, DE 2019
Autoria: Senadora Leila Barros (PSB/DF)
Requeiro, nos termos do disposto no art. 93, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública, no âmbito desta Comissão, com a finalidade de instruir a discussão acerca do
Projeto de Lei do Senado nº 769, de 2015, que “Altera a Lei nº 9.294, de
15 de julho de 1996, para vedar a propaganda de cigarros ou qualquer
outro produto fumígeno e o uso de aditivos que confiram sabor e aroma
a estes produtos, bem como estabelecer padrão gráfico único das embalagens de produtos fumígenos; altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para configurar como infração de trânsito o ato de fumar em veículos quando houver passageiros
menores de dezoito anos; e dá outras providências.”, que se encontra
sob sua apreciação. Para tanto, sugiro os seguintes convidados: Representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Representante
da Anvisa; Representante da Receita Federal do Brasil; Representante
da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL; Alexandre
Trindade Machado – Representante da Secretaria Executiva do CONICQ/
INCA/MS; Representante da ACT Promoção da Saúde; Representante da
Associação dos Municípios Produtores de Tabaco – Ampro Tabaco; e ReBalanço de atividades 2019 - 2020
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presentante do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco – SINDITABACO.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 16, DE 2019
Autoria: Senadora Rose de Freitas (PODE/ES)
Requeiro nos termos do Art. 93, II do Regimento Interno do Senado
Federal a realização de audiência pública para debater o PLS 137/2018
sobre a participação da defensoria pública para conceder a medida protetiva de urgência e sobre o conteúdo da emenda nº 01apresentada ao
projeto. Convido para a audiência representantes dos seguintes órgãos:
Representante do Poder Judiciário; Representante do Ministério Publico;
Representante da Defensoria Pública da União; Representante da ADEPOL do Brasil; Representante dos movimentos que atuam na defesa dos
direitos das mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência.
Resultado: Aprovado
13ª Reunião - 15/05/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 17, DE 2019
Autoria: Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE)
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e
do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
audiência pública, com o objetivo de debater a Proposta de Emenda à
Constituição nº 157, de 2015, que altera a redação do art. 50 da Constituição Federal, para permitir a convocação de titulares de entidades da
administração indireta da União para prestar informações.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 18, DE 2019
Autoria: Senador Marcelo Castro (MDB/PI)
Requeiro, nos termos do art. 58, §2°, II da CF c/c art. 93, I do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de reunião de Audiência
Pública nesta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) para
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discutir o PLC nº 175/2017, que “Regulamenta a profissão de leiloeiro
público oficial.” Convidados: Luiz Tenório de Paula - Presidente do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, Representante dos Sindicatos;
Paulo Maria Teles Antunes - Representante da Associação Brasileira dos
Leiloeiros e Entidades (ASBRALE); Larissa Maria de Moraes Leal - Representante das seguintes entidades: Associação Gaúcha dos Mutuários (AGM) e Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Geriais
(AMMMG); Dalton Luiz de Moraes Leal - Leiloeiro Público, Representante dos Leiloeiros Públicos; Fabiana Lopes Pinto Santello - Presidente da
Associação Brasileira de Gestoras de Alienações Judiciais e Extrajudiciais
– ABRAGES; Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho - Presidente do
Sindicato do Leiloeiros Oficiais do Norte e Nordeste do Brasil - SINDILEI e Presidente da ALEIBRAS - Associação da Leiloaria Oficial Brasileira;
Daniel Carnio Costa - Membro do Conselho Nacional de Justiça - CNJ;
Eronides Santos - Promotora de Justiça - Ministério Público de Falências.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 19, DE 2019
Autoria: Senador Marcelo Castro (MDB/PI)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 115/2015, que Altera a redação do art. 228 da Constituição Federal. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1.
Guilherme Zanina Schelb, Procurador Regional da República e Mestre
em Direito Constitucional pela UFPR; 2. Paulo Penteado Teixeira Junior,
Promotor de Justiça e Presidente da Associação Paulista do Ministério
Público; 3. Fabrício Juliano Mendes Medeiros, Advogado e Professor de
Direito Constitucional no Instituto de Direito Público Brasiliense; 4. José
Damião Pinheiro Machado Cogan, Desembargador do TJ/SP; 5. Marisa Rita Riello Deppman, Advogada; 6. Elias Miler da Silva, Coronel da
PMSP; Advogado; Doutor e Mestre em Segurança e Ordem Pública.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 20, DE 2019
Autoria: Senadora Leila Barros (PSB/DF)
Balanço de atividades 2019 - 2020

625

Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o PL nº 2097, de 2019.
Resultado: Aprovado
16ª Reunião – 22/05/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 21, DE 2019
Autoria: Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG)
Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o PLC nº 109, de 2017.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 22, DE 2019
Autoria: Senador Jorginho Mello (PL/SC)
Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o PLC nº 26, de 2018.
Resultado: Aprovado.
19ª Reunião – 05/06/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 23, DE 2019
Autoria: Senador Major Olimpio (PSL/SP)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o
PLC 80/2018, que altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)”, para estabelecer a obrigatoriedade da participação do advogado na solução consensual de conflitos. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. Marco Buzzi – Ministro do Superior
Tribunal de Justiça 2. José Carlos Ferreira Alves - Desembargador do TJSP
3. Ricardo Pereira Junior – Juiz de Direito
4. Davi Depine Filho - Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo 5. Felipe Santa Cruz - Presidente Ordem dos Advogados do Brasil
Resultado: Aprovado
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REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 24, DE 2019
Autoria: Senador Eduardo Braga (MDB/AM)
Requeiro, nos termos do art. 73 do Regimento Interno do Senado
Federal, a criação de Subcomissão Temporária, composta de 6 (seis)
membros titulares e igual número de suplentes, para, no prazo de 120
(cento e vinte) dias, estudar e propor medidas legislativas tendentes ao
aperfeiçoamento, transparência e eficiência do denominado “Sistema
S”, que reúne serviços sociais autônomos ou entidades paraestatais
destinatárias de contribuições compulsórias provenientes do respectivo
segmento profissional, entre elas o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR, SEBRAE, SESCOOP, e outras.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 25, DE 2019
Autoria: Senador Major Olimpio (PSL/SP)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o
PDL 286/2019, que susta os Decretos nºs 9.785, de 07 de maio de 2019,
e 9.797, de 21 de maio de 2019, que regulamentam a Lei nº 10.826,
de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro,
o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de
munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema Nacional de
Gerenciamento Militar de Armas. Proponho para a audiência a presença
dos seguintes convidados: 1. Benedito Gomes Barbosa Junior – Especialista em Segurança Pública e Presidente da ONG Movimento Viva Brasil;
2. Jairo Paes de Lira - ex-Deputado Federal, Coronel da Reserva Polícia
Militar do Estado de São Paulo e atual Presidente da Associação Brasileira Pela Legítima Defesa;
3. Adib Abdouni - Advogado, Doutor e Mestre em Direito Constitucional; 4. Flavio Pansieri - Advogado, fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional e pós-doutor em Direito; 5. Armando de
Mesquita Neto - Advogado especialista em Direito Penal Econômico e
Compliance; 6. Everton Moreira Seguro - Advogado criminalista. 7. Elias
Miler da Silva – Advogado. Doutor e Mestre em Segurança e Ordem PúBalanço de atividades 2019 - 2020
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blica. 8. Fabricio Rebelo - Pesquisador em Segurança Pública e Coordenador do Centro de Pesquisa em Direito e Segurança (CEPEDES).
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 26, DE 2019
Autoria: Senadora Juíza Selma (PSL/MT)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o
PDL 287/2019, que susta o Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019 e o
Decreto nº 9.797, de 21 de maio de 2019, que regulamentam a Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o
cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de
fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas. Proponho para a audiência a presença
dos seguintes convidados: 1. Benedito Gomes Barbosa Junior – Especialista em Segurança Pública e Presidente da ONG Movimento Viva Brasil;
2. Jairo Paes de Lira - Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
ex-deputado Federal e atual Presidente da Associação Brasileira Pela Legítima Defesa; 3. Adib Abdouni - Advogado, Doutor e Mestre em Direito Constitucional; 4. Flavio Pansieri - Advogado, fundador da Academia
Brasileira de Direito Constitucional e pós-doutor em Direito; 5. Armando
de Mesquita Neto - Advogado especialista em Direito Penal Econômico e
Compliance; 6. Everton Moreira Seguro - Advogado criminalista.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 27, DE 2019
Autoria: Senador Marcelo Castro (MDB/PI)
Requeiro, nos termos do art. 93, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, retificar e aditar o Requerimento nº 18 de 2019 - realização de reunião de Audiência Pública para instruir o PLC nº 175/2017,
que “Regulamenta a profissão de leiloeiro público oficial. ” -, já aprovado por esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), nos
seguintes termos: Em aditamento, os seguintes convidados: • um Representante do Ministério da Justiça; • um Representante do Ministério da
Economia.
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Em retificação: • Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho - Presidente da ALEIBRAS - Associação da Leiloaria Oficial Brasileira; • Fabiana
Lopes Pinto Santello - Presidente da Associação Brasileira de Gestoras de
Alienações Judiciais e Extrajudiciais – ABRAGES;
• Eronides Santos - Promotor de Justiça de Falências- Ministério
Público do Estado de São Paulo; • Paulo Maria Teles Antunes – Advogado e procurador da Associação Brasileira dos Leiloeiros e Entidades
(ASBRALE); • Larissa Maria de Moraes Leal - Advogada e procuradora
da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais (AMMMG);
• Dalton Luiz de Moraes Leal - Leiloeiro Público (matrícula: nº 05/06,
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI).
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 28, DE 2019
Autoria: Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o
PL 1829/2019. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. Representante do Ministério do Turismo; 2. Representante
do Ministério do Economia; 3. Representante da Associação Brasileira
de Resorts (ABR) 4. Representante da Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis Nacional (ABIH) 5. Representante do Fórum de Operadores
Hoteleiros do Brasil (FOHB) 6. Representante do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD 7. Silvana Cambiaghi, arquiteta especialista em acessibilidade e desenho universal
8. Paula Mafra Lavigne, atriz, produtora e empresária do setor cultural; 9. Roberto Frejat, cantor, compositor e guitarrista brasileiro; 10.
Nando Reis, baixista, cantor, violonista e compositor brasileiro
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 29, DE 2019
Autoria: Senador Eduardo Girão (PODE/CE)
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Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 79, de
2018.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 30, DE 2019
Autoria: Senadora Kátia Abreu (PDT/TO)
Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei nº 2479, de 2019.
Resultado: Aprovado
23ª Reunião – 12/06/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 31, DE 2019
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto de Decreto Legislativo nº
233, de 2019. (Tramitam em conjunto os PDL’S nºs 233, 235, 238, 239,
286, 287 e 332, de 2019)
Resultado: Aprovado.
24ª Reunião – 18/06/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 32, DE 2019
Autoria: Senador Angelo Coronel (PSD/BA)
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, V da Constituição Federal
e do art. 90, V do Regimento Interno do Senado Federal, seja convidado a comparecer ante esta Comissão o Procurador da República Deltan
Dallagnol, a fim de prestar informações sobre suposta e indevida coordenação de esforços com o então Juiz Federal da 13ª Vara Federal
de Curitiba, Sérgio Moro, e Procuradores responsáveis pela Operação
Lava-Jato.
Resultado: Aprovado
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REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 33, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, que na Audiência Pública objeto do RQS 19/2019, com o objetivo de instruir a PEC 115/2015, que altera a redação do art. 228 da
Constituição Federal, sejam incluídos os seguintes convidados: 1. José
Eduardo Cardozo, advogado, ex-Ministro da Justiça; 2. Representante
da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia; 3. Representante
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 4. Deise Benedicto, advogada ex-conselheira do Mecanismo Nacional de Combate à
Tortura.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 34, DE 2019
Autoria: Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 66/2019, que altera o art. 207 da Constituição Federal, para possibilitar às universidades públicas a cobrança de contrapartidas financeiras por serviços prestados à sociedade e para facultar a administração
autônoma desses recursos e dos obtidos por meio do gerenciamento do
patrimônio imobiliário, da produção de bens e serviços de inovação, dos
convênios e das doações. Proponho para a audiência a presença dos
seguintes convidados: 1. Ana Carla Bliacheriene - Professora da EACH da
USP; 2. Marcelo Knobel - Presidente do CRUESP (Conselho de Reitores
das Universidades Estaduais Paulistas); 3. Maria Arminda do Nascimento Arruda - Diretora da FFLCH da USP; 4. Reinaldo Centoducatte - Presidente da ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior).
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 35, DE 2019
Autoria: Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE)
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Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e
do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
audiência pública, com o objetivo de “debater o registro, posse e porte de armas no Brasil” . Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. Diretor-Geral da Polícia Federal; 2. Diretor-Geral
da Polícia Rodoviária Federal; 3. Presidente da ONG Movimento Viva
Brasil; 4. Representante da Associação Nacional de Caça e Conservação; 5. Representante da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo; 6.
Representante da ONG Igarapé; 7. Representante da ONG Sou da Paz;
8. Representante do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; 9. Representante do
Conselho Nacional dos Chefes de Polícia; 10. Representante do Fórum
de Segurança Pública; 11. Representante do Ministério da Defesa; 12.
Representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Resultado: Aprovado
28ª Reunião - 26/06/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 36, DE 2019
Autoria: Senador Jorge Kajuru (PSB/GO)
Requer nos termos do art. 312, II, parágrafo único, requeiro destaque para votação em separado da Emenda nº 2, apresentada ao Projeto
de Lei da Câmara nº 27, de 2017.
Resultado: Aprovado
31ª Reunião – 03/07/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°37, DE 2019
Autoria: Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB)
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e
do art. 93, II, doRegimento Interno do Senado Federal, que na Audiência Pública objeto do REQ 35/2019- CCJ, sejam incluídos os seguintes
convidados: 1. Dr. Plauto de Lima, especialista em segurança pública e
coronel da reserva da Polícia Militar do Ceará; 2. Sr. Everardo de Aguiar
Melo, da Rede Desarma Brasil.
Resultado: Aprovado
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REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°38, DE 2019
Autoria: Senadora Rose de Freitas (PODEMOS/ES)
Requeiro nos termos do Art.338, inciso II, do Regimento Interno do
Senado Federal a urgência para o PL 17/2019.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°39, DE 2019
Autoria: Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE)
Requeiro, nos termos do art.338, inciso IV, do Regimento Interno do
Senado Federal a urgência para o PLC 153, de 2017.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°40, DE 2019
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2°, V, da Constituição Federal,
que seja convidado o Senhor Glenn Greenwald, jornalista da agência de
notícias Intercept Brasil, a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar
informações sobre fatos revelados pelo sítio Intercept Brasil, que vem
causando repercussão nacional e internacional, sobre troca de mensagens, por meio do aplicativo Telegram, entre o ex-juiz e atual Ministro
da Justiça Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol,
coordenador da Força Tarefa da Operação Lava-Jato.
Resultado: Aprovado
35ª Reunião – 10/07/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 41, DE 2019
Requer realização de audiência pública para instruir a PEC 44, de
2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Resultado: Aprovado
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REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 42, DE 2019
Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o PLS nº 429, de 2017.
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 43, DE 2019
Requer aditamento ao RQS 11/2019
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 44, DE 2019
Requer, nos termos regimentais, aditamento ao Requerimento nº
11, de 2019 - CCJ.
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 45, DE 2019
Requeiro, nos termos regimentais, a inclusão do nome abaixo relacionado entre os convidados para participar da audiência pública sobre
a qual trata o Requerimento nº 11, de 2019 – CCJ: Sr. Ivan Marques – Diretor Executivo do Instituto Sou da Paz.
Autoria: Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR)
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 46, DE 2019
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 77/2019, que altera a Constituição Federal para prever duração dos
mandatos de Ministros do Supremo Tribunal Federal e nova forma de
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escolha de Ministros de Tribunais Superiores e dos juízes de Tribunais.
Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 2. Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; – CFOAB;
3. Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República
– ANPR; 4. Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais –
CNPG; 5. Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público – CONAMP;
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 47, DE 2019
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 77/2019, que altera a Constituição Federal para prever duração dos
mandatos de Ministros do Supremo Tribunal Federal e nova forma de
escolha de Ministros de Tribunais Superiores e dos juízes de Tribunais.
Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1.
Presidente do Supremo Tribunal Federal – STF e Presidente do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ; 2. Presidente do Superior Tribunal de Justiça –
STJ; 3. Procuradora-Geral da República – PGR; 4. Corregedor do Superior
Tribunal de Justiça – STJ.
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 48, DE 2019
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 77/2019, que altera a Constituição Federal para prever duração dos
mandatos de Ministros do Supremo Tribunal Federal e nova forma de
escolha de Ministros de Tribunais Superiores e dos juízes de Tribunais.
Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB; 2. Presidente
da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE; 3. Presidente da
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMABalanço de atividades 2019 - 2020
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TRA; 4. Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais – ANADEF; 5. Presidente da Associação Nacional das Defensoras
e Defensores Públicos – ANADEP.
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 49, DE 2019
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 77/2019, que altera a Constituição Federal para prever duração dos
mandatos de Ministros do Supremo Tribunal Federal e nova forma de
escolha de Ministros de Tribunais Superiores e dos juízes de Tribunais.
Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1.
Presidente do Superior Tribunal Militar – STM; 2. Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral – TSE; 3. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
– TST; 4. Sr. Ney de Barros Bello Filho – Desembargador Federal do TRF
da 1ª Região; 5. Sr. Samuel Meira Brasil Jr – Corregedor Geral da Justiça
do Espírito Santo (CGJ-ES).
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 50, DE 2019
Requer aditamento à lista de convidados da audiência pública para
instruir o PLC 80/2018 que altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994,
que “Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB)”, para estabelecer a obrigatoriedade da participação do
advogado na solução consensual de conflitos.
Autoria: Senador Rodrigo Cunha (PSDB/AL)
Resultado: Aprovado
38ª Reunião – 07/08/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°51, DE 2019
Autoria: Senador Marcos Rogério (DEM/RO)
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Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado Federal, que na Audiência Pública objeto do RQS 11/2019, do RQS
43/2019, do RQS 44/2019 e do RQS 45/2019, com o objetivo de instruir
o PL 1864/2019, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 Código de Processo Penal, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de
Execução Penal, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, a Lei nº 8.429, de
2 de junho de 1992, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 9.613,
de 3 de março de 1998, a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, a
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a Lei nº 11.671, de 8 de maio
de 2008, a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, a Lei nº 12.850, de
2 de agosto de 2013, e a Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018, para
estabelecer medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes
praticados com grave violência a pessoa, sejam incluídos os seguintes
convidados: 1. Márcio Gaspar Barandier - Presidente da Comissão de
Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB)
2. Ricardo Pieri Nunes - Vice-Presidente da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB)
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°52, DE 2019
Autoria: Senador Eduardo Braga (MDB/AM)
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2°, V, da Constituição Federal,
que seja convidado o Senhor representante da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), a comparecer a esta Comissão, a fim de, em
aditamento aos Requerimentos da CCJ 11/2019, 43/2019, 44/2019 e
45/2019 (os três primeiros de autoria do Senador Humberto Costa e o
último do Senador Oriovisto Guimarães), participar da Audiência Pública
Interativa que será realizada no dia 8 de agosto de 2019, às 10 horas,
com a finalidade de instruir o PL 1864/2019, que altera o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e outras leis correlatas.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°53, DE 2019
Autoria: Senador Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE)
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Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei nº 510, de 2019.
Resultado: Aprovado
40ª Reunião – 14/08/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°54, DE 2019
Autoria: Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 6/2019. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. Rogério Marinho, Secretário Especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia; 2. Rafael Fonteles, Presidente do Comitê
dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz)
e Secretário de Fazenda do Piauí; 3. Jayme de Oliveira, Presidente da
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); 4. Nelson Barbosa, Ex-Ministro da Fazenda e professor da Universidade de Brasília (UnB)
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°55, DE 2019
Autoria: Senador Major Olimpio (PSL/SP)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir
a PEC 6/2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
1. Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público – FRENTAS 2. Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR 3.
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP 4.
Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB 5. Federação Nacional
dos Policiais Federais – FENAPEF 6. Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais – FENAPRF 7. Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO 8. Associação dos Delegados
de Polícia do Brasil - ADEPOL
9. Conselho Nacional dos Comandantes Gerais – CNCG 10. Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais – FENEME
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11. Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares – ANERMB 12. Federação Nacional Sindical
dos Servidores Penitenciários – FENASPEN 13. Associação Brasileira de
Criminalística – ABC 14. Conferência Nacional das Guardas Municipais
– CONGM 15. Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis COBRAPOL.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°56, DE 2019
Autoria: Senadora Leila Barros (PSB/DF)
Requeremos, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do
Senado Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de
instruir a PEC 6/2019, que modifica o sistema de previdência social,
estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras
providências. Propomos para a audiência a presença dos seguintes convidados: Regime Geral da Previdência: 1. Representante do Instituto de
Estudos Previdenciários; 2. Representante da Ordem dos Advogados do
Brasil; 3. Representante do Ministério da Economia. Regime Próprio da
Previdência Social dos Servidores: 1. Representante do Fórum Nacional
Permanente de Carreiras Típicas de Estado; 2. Procurador Ângelo Fabiano, coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério
Público; 3. Representante do Ministério da Economia. A Assistência Social e Previdência: 1. Economista Eduardo Moreira; 2. Representante do
Ministério da Economia; 3. Representante do Sindifisco.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°57, DE 2019
Autoria: Senador Esperidião Amin (PP/SC)
Nos termos do art. 58, § 2º. II, da Constituição Federal e do art. 93,
I, do Regimento Interno do Senado Federal, proponho que sejam convidados a participar de audiência pública destinada a instruir a Proposta
de Emenda à Constituição nº 6, de 2019 (PEC “Reforma da Previdência”),
visando esclarecer aspectos do artigo 21 da PEC e seus efeitos em face
dos artigos 300 e 301 da CLT, os senhores: - DJONATAN MAFEI ELIAS –
Presidente do Sindicato dos Mineiros de Criciúma e regiões de SC. - GEBalanço de atividades 2019 - 2020
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NOIR DOS SANTOS – Presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores da Indústria de Extração de Carvão (Fetiec).
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°58, DE 2019
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e
do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, que na Audiência
Pública objeto do REQ 54/2019- CCJ, seja incluído o seguinte convidado:
1. Edvandir Felix de Paiva - Presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF).
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°59, DE 2019
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 6/2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.
Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB; 2. Conlutas Central Sindical e Popular - CSP; 3. União Geral dos Trabalhadores - UGT;
4. Nova Central Sindical dos Trabalhadores - NCST; 5. Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil - CGTB; 6. Central da Classe Trabalhadora - Intersindical; e 7. Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°60, DE 2019
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 6/2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.
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Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1.
Mauro Silva – Presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil - Associação Nacional - UNAFISCO; 2. Rudinei Marques
- Presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – Fonacate; 3. Décio Bruno Lopes - Presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores, e 4. Luiz Alberto – consultor
legislativo do Senado Federal.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°61, DE 2019
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir
a PEC 6/2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
1. Denise Gentil – Economista; 2. Paulo Penteado – Assessor Especial da
Associação Nacional dos membros do Ministério Público – CONAMP; 3.
Maria Lúcia Fattorelli – Coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida; 4.
Achilles Linhares de Campos Frias – Diretor do Sindicato Nacional dos
Procuradores da Fazenda Nacional – SIMPROFAZ 5. Cláudio Puty – economista, eletricista e professor
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°62, DE 2019
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 6/2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.
Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. José
Pinto, Presidente da Sociedade Brasileira de Previdência Social - SBP; 2.
Clemente Ganz Lúcio – Diretor Técnico do Departamento Intersindical
de Estatística de Estudos Sócio Econômico – DIEESE; 3. Guilherme Melo,
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Professor da Unicamp; 4. Central única do Trabalhador - CUT; e 5. Força
Sindical.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°63, DE 2019
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir
a PEC 6/2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
1. Thais Riedel, advogada previdenciária; 2. Diego Cherulli – Advogado
previdenciário; 3. Carlos Silva - Presidente do Sindicato dos Auditores
do Trabalho - SINAIT; e 4. Isabel Maior – Representante do Movimento
Pessoas com Deficiência.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°64, DE 2019
Autoria: Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR)
Requeremos, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal
e do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
audiência pública, com o objetivo de que sejam convidados para instruir
a Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2019 (PEC “Reforma da
Previdência”), os senhores: - PAULO RABELLO DE CASTRO – Professor,
Mestre e Doutor em Economia pela Universidade de Chicago, Ex-Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); - LUIS
ANTÔNIO BOUDENS, Presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°65, DE 2019
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
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Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir
a PEC 6/2019, que modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
1. Paulo Guedes, Ministro da Economia; 2. André Lara Resende, Eduardo
Moreira e Ricardo Paes de Barros, economistas; 3. Representante da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT e da Associação
Nacional dos Magistrados do Trabalho – ANAMATRA;
4. Representante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário; 5.
Representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil - ANFIP e do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
do Trabalho – SINAIT; 6. Representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação - CNTE; 7. Representante da Central Única
dos Trabalhadores - CUT, da Força Sindical, da União Geral dos Trabalhadores – UGT, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
- DIAP e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE;
8. Representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura - CONTAG.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°66, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeremos, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal
e do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
audiência pública, com o objetivo de debater um CICLO DE AUDIÊNCIAS
PÚBLICA para instruir a Proposta de Emenda à Constituição n° 2019, que
“Modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências”, composto
dos seguintes debates: 1. SUSTENTABILIDADE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Ementa: debater o equilíbrio Previdência a partir do combate à sonegação, cobrança da dívida ativa, revisão das desonerações (por exemplo,
as rendas do Petróleo) e de novas fontes de receita: taxação de lucros
e dividendos; rendas do petróleo; fim da retirada das isenções da tributação previdenciária das exportações, entre outras. Debater a reforma
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da previdência e o regime fiscal (LRF, Regra de Ouro, e EC 95/2016).
Convidados: 1. Guilherme Melo, Professor do Instituto de Economia da
Unicamp 2. Miguel Rossetto, Ex-Ministro da Previdência 3. Marcelo Lettieri Siqueira, Diretor do Instituto de Justiça Fiscal
4. José Celso, Presidente da Anfipea. 2. NOVO FÓRMULA DE CÁLCULO COM REDUÇÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS, PROTEÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS BRASILEIROS E IMPACTOS SOBRE A ECONOMIA LOCAL
Ementa: Debater a nova fórmula de cálculo sobre a redução do valor
dos benefícios e a pensão por morte inferior a um salário mínimo sob o
ponto de vista de seus impactos sociais e econômicos, inclusive para a
economia local.
Discutir os problemas técnicos na fórmula de cálculo prevista na
PEC. Convidados: 1. Esther Dweck, Professora do Instituto de Economia
da UFRJ. 2. Clemente Gantz Lúcio, Diretor Técnico do DIEESE. 3. Márcio Pochmann, economista, professor e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp. 4. Representante
Associação Brasileira dos Municípios – ABM. 3. EXCLUSÃO E INJUSTIÇA
PREVIDENCIÁRIA: AUMENTO DA CARÊNCIA PARA 20 ANOS PARA OS HOMENS; REDUÇÃO DO ABONO DO PIS; FIXAÇÃO DE IDADE E REDUÇÃO
DO VALOR DAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS; REDUÇÃO DO VALOR DAS
APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE. Ementa: Debater
os impactos da reforma da previdência sobre os mais vulneráveis, especialmente no que tange ao aumento para 20 anos do tempo mínimo
de contribuição para acesso dos homens ao direito à aposentadoria e
as novas regras aplicáveis ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Debater os impactos das novas regras para as aposentadorias especiais
decorrentes de riscos à saúde, aposentadoria de pessoa com deficiência
e os impactos da redução drástica do valor das aposentadorias por incapacidade permanente. Convidados: 1. Pedro Rossi, Professor do Instituto de Economia da Unicamp. 2. Denise Gentil, Professora do Instituto
de Economia da UFRJ. 3. Bartolomeu Bueno, Desembargador do TJPE
e Presidente da Associação Nacional dos Desembargadores. 4. Luciana
Jaccoud, especialista em Assistência Social e Pobreza. 5. Maria Aparecida Gurgel, Procuradora do Ministério Público do Trabalho. 6. Rosangela
Piovizani Cordeiro, Coordenadora Nacional do MMC. 4. APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA REFORMA DA
PREVIDÊNCIA Ementa: Debater a elevação de 50 para 57 anos para mu644
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lher e de 55 para 60 anos para o homem da idade mínima para acesso à
aposentadoria especial do magistério da educação básica pública, bem
como a redução do valor dos benefícios, com foco nas especificidades
da categoria e nas doenças ocupacionais que acometem a categoria.
Convidados: 1. Heleno Araújo, Presidente do Fórum Nacional Popular de
Educação 2. Representante do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) 3. Luiz Carlos de Freitas, acadêmico, Professor da Faculdade de Educação da Unicamp. 4. Representante
do Sindicato dos Professores da Distrito Federal – Sinpro. 5. REGRAS DE
TRANSIÇÃO E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIDORES
PÚBLICOS Ementa: Debater o caráter restritivo das regras de transição
para os servidores (que não abrangerá a maioria dos servidores públicos), bem como comparar o pedágio fixado em 100% para os servidores
com o de outras categorias. Debater a constitucionalidade da contribuição extraordinária em decorrência de seu eventual caráter confiscatório.
Convidados: 1. Élida Graziane Pinto, Procuradora do Ministério Público
de Contas do TCE/SP. 2. José Pinto da Mota Filho, Presidente da Sociedade Brasileira da Previdência Social 3. Luiz Alberto Santos, Consultor
Legislativo do Senado. 4. Representante do Sindifisco 5. Representante
da Anfip 6. INCLUSÃO DE ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS NA
REFORMA DA PREVIDÊNCIA. Ementa: Debater os impactos de eventual
inclusão dos Estados, Distrito Federal e Municípios na Reforma da Previdência, à luz das contas públicas estaduais e das especificidades das
categorias dos servidores estaduais. 1. Eduardo Leite, Governador do
Rio Grande do Sul 2. Wellington Dias, Governador do Piauí
3. Alexandre Kalil, Prefeito de Belo Horizonte 4. Representante do
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de São Paulo 5. Representante do Sindicato dos Servidores Públicos do Pará.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°67, DE 2019
Autoria: Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e
do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
audiência pública, com o objetivo de convidar Sr. Ney Anderson da Silva
Gaspar (delegado licenciado da Polícia Civil do Estado do Maranhão)
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e o Sr. Tiago Mattos Bardal (delegado da Polícia Civil do Maranhão).
Faz-se necessário o convite aos delegados acima citados para reunião
de Audiência Pública com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre
a acusação de que o Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão estaria investigando ilegalmente o Poder Judiciário do Estado,
Parlamentares e adversários políticos do atual governo.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°68, DE 2019
Autoria: Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)
Requeiro, nos termos dos arts. 90, II e 93, I, do Regimento Interno
do Senado Federal, realização de audiências públicas no âmbito desta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para instruir a Proposta
de Emenda à Constituição n.º 110, de 2019, que dispõe sobre a Reforma Tributária. Para a realização das referidas audiências públicas solicito que sejam convidados as seguintes entidades e autoridades, em
datas a serem definidas pelos membros da Comissão: • Presidente da
Confederação Nacional da Indústria – CNI • Presidente da Confederação
Nacional da Agricultura – CNA • Presidente da Confederação Nacional
do Comércio – CNC • Presidente da Federação Brasileira de Bancos – Febraban • Presidente da Organização das Cooperativas do Brasil – OCB
• Secretário da Receita Federal do Brasil • Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda • Presidente da Associação Nacional
dos Auditores da Receita Federal do Brasil – ANFIP • Sindifisco Nacional – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receia Federal do Brasil • Presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital •
Presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos
Municipais – Fenafim • Presidente da Confederação Nacional de Prefeitos • Presidente da Frente Nacional de Prefeitos • Presidente da Força
Sindical • Presidente da Central Única dos Trabalhadores • Presidente
União Geral do Trabalhadores • Ex-secretário da Receita, Everardo Maciel • Ex-deputado Luiz Carlos Hauly • Diretor do Centro de Cidadania
Fiscal, Bernard Appy • Diretor-Executivo da IFI, Felipe Salto • Deputado
Luciano Bivar; • Associação Brasileira da Advocacia Tributária - ABAT;
• Representante da Comissão de Direito Tributário da OAB; • Eduardo
Giannetti; • Eduardo Moreira; • Dr. José Roberto Afonso; • Ítalo Noguei646
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ra, Presidente da Federação das Associações de Empresas Brasileiras de
Tecnologia - ASSESPRO; • Associação Brasileira de Comércio Eletrônico Abcomm; • Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico – Câmara-e.net; •
Dr. Miguel Abuhab; • Central Brasileira do Setor de Serviços – CEBRASSE;
• Glademir Aroldi, Presidente da Confederação Nacional dos Municípios.
Resultado: Aprovado.
49ª Reunião – 28/08/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°69, DE 2019
Autoria: Senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS/PR)
Requeiro, nos termos regimentais, a inclusão do nome abaixo relacionado entre os convidados para participar da audiência pública sobre
a qual trata o Requerimento nº 68, de 2019 – CCJ: Sr. José Velloso Dias
Cardoso – Presidente Executivo da Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos - Abimaq
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°70, DE 2019
Autoria: Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, que na Audiência Pública objeto do REQ 68/2019 - CCJ, com o
objetivo de instruir a PEC nº 110, de 2019, que dispõe sobre a Reforma
Tributária, seja incluído como convidado: Representante da Associação
dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°71, DE 2019
Autoria: Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, que na Audiência Pública objeto do REQ 68/2019 - CCJ, com
o objetivo de instruir a PEC 110/2019, que altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências, sejam incluídos os seguintes convidados: 1. Presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros
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Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização
- Conseg; 2. Presidente do Sebrae; 3. Membro do Conselho do Instituto
para Desenvolvimento do Varejo (IDV) – Flavio Rocha; 4. Deputado Federal, Luiz Miranda e 5. Presidente FEBRAFISCO - Unadir Gonçalves Junior
Resultado: Aprovado
52ª Reunião – 04/09/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°79, DE 2019
Autoria: Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE)
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, a
votação em globo dos requerimentos de destaques individuais para votação em separado, apresentados à Proposta de Emenda à Constituição
nº 6, de 2019, que “ Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências”.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°80, DE 2019
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Requeiro, nos termos do artigo 312 do Regimento Interno do Senado Federal, destaco para votação em separado a Emenda 9, apresentada à PEC 6, de 2019, “Reforma da Previdência”.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°81, DE 2019
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento Interno do Senado
Federal, destaco para Votação em Separado a emenda 15 apresentada
à PEC 06/2019, Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°82, DE 2019
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Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento Interno do Senado
Federal destaco para Votação em Separado a emenda 159 apresentada
à PEC 06/2019, Reforma da Previdência.
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°83, DE 2019
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento Interno do Senado
Federal, destaco para Votação em Separado a emenda 160 apresentada
à PEC 06/2019, Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°84, DE 2019
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento Interno do Senado
Federal, destaco para Votação em Separado a emenda 161 apresentada
à PEC 06/2019, Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°85, DE 2019
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento Interno do Senado
Federal, destaco para Votação em Separado a emenda 166 apresentada
à PEC 06/2019, Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°86, DE 2019
Autoria: Senador
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento Interno do Senado
Federal, destaco para Votação em Separado a emenda 173 apresentada
à PEC 06/2019, Reforma da Previdência.
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Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°87, DE 2019
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento Interno do Senado
Federal, destaco para Votação em Separado a emenda 416 apresentada
à PEC 06/2019, Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°88, DE 2019
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento Interno do Senado
Federal, destaco para Votação em Separado a emenda 422 apresentada
à PEC 06/2019, Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°89, DE 2019
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento Interno do Senado
Federal, destaco para Votação em Separado a emenda 423 apresentada
à PEC 06/2019, Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°90, DE 2019
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento Interno do Senado
Federal, destaco para Votação em Separado a emenda 425apresentada
à PEC 06/2019, Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°91, DE 2019
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Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Requeiro, nos termos do art. 312 do Regimento Interno do Senado
Federal, destaco para Votação em Separado a emenda 427 apresentada
à PEC 06/2019, Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°92, DE 2019
Autoria: Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 181
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°93, DE 2019
Autoria: Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 182
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°94, DE 2019
Autoria: Senador Marcos do Val (PODEMOS/ES)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 410
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°95, DE 2019
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
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Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 28
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°96, DE 2019
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 29
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°97, DE 2019
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 299
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°98, DE 2019
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 319
à PEC 6/2019.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°99, DE 2019
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
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Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 328
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°100, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 192
da PEC 6/2019 Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°101, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 193
PEC 6/2019 - Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°102, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 194
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°103, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
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Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 196
PEC 6/2019 - Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°104, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 198
PEC 6/2019 - Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°105, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 199
PEC 6/2019 - Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°106, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 201
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°107, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 202
PEC 6/2019 - Reforma da Previdência.
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Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°108, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 203
PEC 6/2019 - Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°109, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 204
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°110, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 205
PEC 6/2019 - Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°111, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 207
PEC 6/2019 - Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
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REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°112, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 208
PEC 6/2019 - Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°113, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 209
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°114, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 210
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°115, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 211
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°116, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
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Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 212
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°117, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 213
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°118, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 214
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°119, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 215
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°120, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 216
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
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REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°121, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 217
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°122, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 218
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°123, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 219
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°124, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 438
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°125, DE 2019
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Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 439
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°126, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 440
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°127, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 441
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°128, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 442
à PEC 6/2019 – Reforma da Previdência.
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°129, DE 2019
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 443
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da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°130, DE 2019
Autoria: Senador Ciro Nogueira (PP/PI)
Requeiro, nos termos do artigo 312 inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda 377
da PEC 6/2019 que “Modifica o sistema de previdência social, estabelece
regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.”
Resultado: Rejeitado
54ª Reunião – 11/09/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°132, DE 2019
Autoria: Senador Sérgio Petecão (PSD/AC)
Requeremos, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, com o objetivo de instruir o PLS 168/2018,
que regulamenta o licenciamento ambiental previsto no inciso IV do § 1º
do art. 225 da Constituição Federal e dispõe sobre a avaliação ambiental
estratégica. Propomos para a audiência a presença dos seguintes convidados:
- Representante da Associação Brasileira de Entidades Estaduais
de Meio Ambiente (ABEMA); - Representante da Fundação Nacional da
Saúde (FUNASA); - Representante da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) - Leonardo Papp; - Representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) - Representante do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); - Representante do
Greenpeace.
Resultado: Aprovado
56ª Reunião – 18/09/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°133, DE 2019
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Autoria: Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS)
Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei do Senado nº 7, de
2016 (COMPLEMENTAR).
Resultado: Aprovado
60ª Reunião – 08/10/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°138, DE 2019
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 133/2019, que permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem em seus regimes próprios de previdência social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União; modifica renúncias
previdenciárias; prevê benefício da Seguridade Social à criança vivendo em situação de pobreza; e dá outras providências. Proponho para a
audiência a presença dos seguintes convidados: 1. Representantes da
Secretária de Previdência Social da Secretaria Especial de Previdência
e Trabalho do Ministério da Economia; 2. Pedro Paulo, Professor Doutor em Economia pela Unicamp e Professor visitante da Universidade
da Califórnia – Berkeley; 3. Henrique Sá Earp, Doutor em Economia pelo
Imperial College de Londres e Professor da Unicamp. 4. Virgina de Angelis Oliveira de Paula, Diretora de Fiscalização da Secretaria de Macroavaliação Governamental do TCU. 5. Leonardo Rolim, Secretário de
Previdência do Ministério da Economia.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°139, DE 2019
Autoria: Senador Major Olimpio (PSL/SP)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 19/2019, que altera o art. 144 da Constituição Federal, para incluir
a Força Nacional de Segurança Pública dentre os órgãos de segurança
pública. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidaBalanço de atividades 2019 - 2020
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dos: 1. Representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 2.
Representante do Ministério da Defesa; 3. Representante do CNCG Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; 4. Representante do CONCPC - Conselho
Nacional de Chefes de Polícia Civil; 5. Representante do CNGM - Conselho Nacional das Guardas Municipais; 6. Representante da FENEME
- Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais; 7.
Representante da FenaPRF - Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais; 8. Representante da FENAPEF - Federação Nacional dos
Policiais Federais; 9. Representante da ANERMB - Associação Nacional
de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares; 10. Representante da Adepol do Brasil - Associação dos Delegados
de Polícia do Brasil.
Resultado: Aprovado.
61ª Reunião – 09/10/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°140, DE 2019
Autoria: Senador Fabiano Contarato (REDE/ES) e outros.
Requeremos, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do
Senado Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de
instruir o PL 1553/2019, que altera aLei Nº 9.985, de 18 de julho de
2000, para dispor sobre os critérios de criação de unidades de conservação. Propomos para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. Carlos Frederico Marés de Souza Filho, ex-presidente da
Funai, ex-Procurador Geral do Estado do Paraná e professor titular de
Direito Agrário e de Direito Socioambiental do Programa de Mestrado
e Doutorado da PUCPR; 2. Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, professor universitário brasileiro e ministro do Superior Tribunal
de Justiça. 3. Theodoro Hugney Irigaray, procurador do Estado do MT,
professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 4. Leandro Mitidieri Figueiredo, procurador da República e coordenador do
Grupo de Trabalho de Unidades de Conservação da Câmara de Meio
Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF (4CCR) 5. João Paulo Ribeiro
Capobianco - ex-secretário Executivo do MMA, Diretor do Instituto Democracia e Sustentabilidade.
Resultado: Aprovado
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62ª Reunião – 16/10/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°141, DE 2019
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 133/2019, que permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem em seus regimes próprios de previdência social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União; modifica renúncias
previdenciárias; prevê benefício da Seguridade Social à criança vivendo
em situação de pobreza; e dá outras providências. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB;
2. Conlutas - Central Sindical e Popular - CSP; 3. União Geral dos
Trabalhadores - UGT; 4. Nova Central Sindical dos Trabalhadores - NCST;
5. Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - CGTB; 6. Central da Classe
Trabalhadora - Intersindical; 7. Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB.
8. Central Única dos Trabalhadores – CUT 9. Força Sindical 10. Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP; e 11.
Deputado Distrital Chico Vigilante.
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°142, DE 2019
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 133/2019, que permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem em seus regimes próprios de previdência social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União; modifica renúncias
previdenciárias; prevê benefício da Seguridade Social à criança vivendo
em situação de pobreza; e dá outras providências. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. Charles Johnson da Silva
Alcântara - Presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital – FENAFISCO 2. Décio Bruno Lopes - Presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP 3. Rudinei
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Marques - Presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – FONACATE 4. Célio Fernando de Souza Silva - Presidente
da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais
– FENAFIM 5. Mauro Silva - Presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - Associação Nacional – UNAFISCO 6.
Carlos Silva - Presidente do Sindicato dos Auditores do Trabalho – SINAIT
7. Achiles Linhares de Campos Frias - Diretor do Sindicato Nacional dos
Procuradores da Fazendo Nacional 8. José Pinto - Presidente da Sociedade Brasileira de Previdência Social – SBPS 9. Luís Alberto - Consultor
Legislativo do Senado Federal 10. Diego Cherulli - Instituto Brasileiro de
Direito Previdenciário – IBDP 11. Thaís Ridel - Instituto Brasiliense de
Direito Previdenciário – IBDPrev
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°143, DE 2019
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o
PLS 179/2018, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, e a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de
Execução Penal, para condicionar o livramento condicional, a progressão de regime, a saída temporária, a substituição de pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da
pena à coleta de material biológico para obtenção do perfil genético do
preso. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
1. Representante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM
2. Representante da Pastoral Carcerária da Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil – CNBB 3. Representante do Conselho Nacional de Psicologia – CNP 4. Deise Benedito - Advogada e ex integrante do Mecanismo
Nacional de Combate à Tortura 5. Representante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia – ABJD 6. Representante de Juízes para a
Democracia - AJD
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N°144, DE 2019
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Autoria: Senador Flávio Bolsonaro (PSL/RJ)
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir
o PL 4489/2019, que altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e o
Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, para dispor sobre a natureza singular e notória dos serviços de advogados e de profissionais
de contabilidade. Proponho para a audiência a presença dos seguintes
convidados: 1. Representante do Ministério da Justiça; 2. Representante
do Ministério da Economia; 3. Fernando Marcelo Mendes, Presidente da
Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE); 4. Felipe Santa Cruz,
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 5. Paulo Maia, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OABPB);
6. Fábio George Cruz da Nóbrega, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República.
Resultado: Aprovado
68ª Reunião – 30/10/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 145, DE 2019
Requeiro, nos termos... do Art 93, Inciso I do Regimento Interno do
Senado Federal, Requeiro a inclusão dos senhores advogados Thiago
Santos Barboza (OAB/PB 17.224) e Marco Aurélio de Medeiros Villar
(OAB/PB12.902), representantes da Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), para compor a mesa de debates como
palestrantes da audiência pública que será realizada, no âmbito desta
Comissão de Constituição e Justiça, na próxima Quinta-Feira - 31 de Outubro de 2019 - para instruir a apreciação do Projeto de Lei 4489/2019,
que - Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e o Decreto-Lei nº
9.295, de 27 de maio de 1946, para dispor sobre a natureza singular e
notória dos serviços de advogados e de profissionais de contabilidade.
Autoria: Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB/PB)
Resultado: Aprovado
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 146, DE 2019
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Requeremos, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado Federal, que na Audiência Pública objeto do REQ 144/2019 - CCJ,
com o objetivo de instruir o PL 4489/2019, que altera a Lei nº 8.906, de
4 de julho de 1994, e o Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946,
para dispor sobre a natureza singular e notória dos serviços de advogados e de profissionais de contabilidade, sejam incluídos os seguintes
convidados: 1. Cristiano Reis Giuliani Presidente da ANPM _ Associação
Nacional dos Procuradores Municipais. 2. Leonardo Quintans Coutinho,
promotor de Justiça do Ministério Público da Paraíba
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 147, DE 2019
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, que na Audiência Pública objeto do RQS 144/2019, com o objetivo de instruir o PL 4489/2019, que altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho
de 1994, e o Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, para dispor
sobre a natureza singular e notória dos serviços de advogados e de profissionais de contabilidade, sejam incluídos os seguintes convidados: 1.
Representante da Associação Nacional dos Procuradores Municipais; e
2. Representante da Controladoria Geral da União - CGU.
Autoria: Senador Arolde de Oliveira (PSD/RJ)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 148, DE 2019
Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 693, de 2019.
Autoria: Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS)
Resultado: Aprovado.
71ª Reunião – 06/11/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 149, DE 2019
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Requeiro, em nome da Liderança do PT, nos termos do art. 312, lI,
e parágrafo único do Regimento Interno do Senado Federal, destaque,
para votação em separado, da Emenda nº 35, de autoria do Senador
Jaques Wagner (PT /BA), à PEC 133/2019, que permite que os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios adotem em seus regimes próprios de
previdência social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da
União; modifica renúncias previdenciárias; prevê benefício da Seguridade Social à criança vivendo em situação de pobreza; e dá outras providências.
Autoria: Líder do PT Humberto Costa (PT/PE)
Resultado: Requerimento de bancada, apresentado nos termos do
art. 312, II, c/c Parágrafo único, I, do RISF.
72ª Reunião – 20/11/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 150, DE 2019
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o
PLS 166/2018, que “Altera o Código de Processo Penal para disciplinar
a prisão após a condenação em segunda instância.” Proponho para a
audiência a presença dos seguintes convidados:
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Fernando Moro;
Ives Gandra Martins, jurista, advogado, professor e escritor brasileiro,
professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro da Academia Brasileira de Filosofia; Rodrigo
Baptista Pacheco - Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro;
Vladimir Passos de Freitas - Desembargador Federal do TRF - 4ª Região;Felipe Santa Cruz - Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;
e Herman Benjamin - Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 151, DE 2019
Requeremos, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal,
a realização, em 9 de dezembro, do Seminário Novas Possibilidades para
a execução Fiscal: Arbitragem Tributária e Execução Fiscal AdministraBalanço de atividades 2019 - 2020
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tiva, no Senado Federal. O evento terá como objetivo debater o Projeto
de Lei n° 4257, de 2019, que modifica a Lei nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980, para instituir a execução fiscal administrativa e a arbitragem
tributária, nas hipóteses que especifica.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Resultado: Aprovado.
74ª Reunião – 04/12/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 152, DE 2019
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, que na Audiência Pública objeto do REQ 151/2019 - CCJ, com o
objetivo de instruir o PL 4257/2019, que modifica a Lei nº 6.830, de 22
de setembro de 1980, para instituir a execução fiscal administrativa e a
arbitragem tributária, nas hipóteses que especifica, sejam incluídos os
seguintes convidados:
1. Dr. LEONARDO GIANNETTI VALELLA, Advogado, membro do grupo de pesquisa em arbitragem tributária da Fundação Getúlio Vargas
2. Dr. ANTONIO SABOIA DE MELO NETO, Procurador do Estado do
Pará.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 153, DE 2019
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir
a PEC 187/2019. Proponho para a audiência a presença dos seguintes
convidados:
I – Paulo Cesar Lima (Fundo Social) – Consultor Aposentado da Câmara dos Deputados;
II – Leonardo Edde (Fundo Nacional de Cultura) - Presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual;
III – Representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológica;
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IV – Representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Fundo Nacional de Segurança Pública).
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 154, DE 2019
Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir
a PEC 187/2019. Proponho para a audiência a presença dos seguintes
convidados:
I – Felipe Salto – Instituição Fiscal Independente;
II – José Luis Oreiro – Universidade de Brasília;
III – Esther Dweck – Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Resultado: Aprovado.
78ª Reunião – 11/12/2019
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 159, DE 2019
Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei nº 6341, de 2019.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Resultado: Aprovada a apresentação para o Plenário do Senado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 160, DE 2019
Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei nº 2573, de 2019.
Autoria: Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS)
Resultado: Aprovada a apresentação para o Plenário do Senado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 161, DE 2019
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Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei nº 2114, de 2019.
Autoria: Senador Major Olimpio (PSL/SP)
Resultado: Aprovada a apresentação para o Plenário do Senado.
1ª Reunião – 05/02/2020
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 1, DE 2020
Requer a realização de audiência pública para instruir a PEC
76/2019.
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 2, DE 2020
Requer adição de novas Instituições para a Audiência Pública. que
instruirá a PEC 76/2019.
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 3, DE 2020
Requer a realização de audiência pública com o objetivo de instruir
a PEC 76/2019, que altera a Constituição Federal para incluir as polícias
científicas no rol dos órgãos de segurança pública.
Autoria: Senador Fabiano Contarato (REDE/ES)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 4, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 93, I do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o
PL 511/2019, que dispõe sobre as decisões judiciais proferidas em plantões judiciários.
Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
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• Exmo. Sr. Felipe Santa Cruz, Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil;
• Exmo. Sr. André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da
União;
• Exmo. Sr. Telmo Lemos Filho, Presidente da Associação Nacional
dos Procuradores do Estado;
• Exmo. Sr. Fábio George Cruz da Nóbrega, Presidente da Associação Nacional dos
Procuradores da República;
• Exma. Sra. Renata Gil de Alcantara Videira, Presidente da Associação dos Magistrados
Brasileiros;
• Exmo. Sr. Fernando Marcelo Mendes, Presidente da Associação
dos Juízes Federais do Brasil.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 5, DE 2020
Requeremos, nos termos do art; 93, I do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o PLS 338/2018, que Dispõe sobre o Contrato de Impacto Social.
Propomos para a audiência a presença dos seguintes convidados:
* Exmo. Sr. Presidente, representando o Tribunal de Contas da
União - TCU;
* Senhor Presidente, representando a Confederação Nacional de
Municípios - CNM;
* Senhor Diretor, representando o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento
Sustentável do Nordeste - Consórcio Nordeste;
* Senhor Evaldo Pioli, professor da UNICAMP;
* Senhor Luís Felipe Valerim Pinheiro, professor da FGV.
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE) e outros.
Resultado: Aprovado.
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REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 6, DE 2020
Requeremos, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública, em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo de instruir o PL 1712/2019,
que altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista, e a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016.
Propomos para a audiência a presença dos seguintes convidados:
1. Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde;
2. Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SNPD;
3. Ministério da Educação;
4. Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil;
5. Berenice Piana - idealizadora da Lei 12.764, de 2012, que Institui
a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista;
6. Fernanda Santana - presidente da Associação Brasileira para
Ação por Direitos das Pessoas com Autismo - ABRAÇA;
7. Isabella Virginio - conselheira da Rede Unificada Nacional e Internacional em Defesa dos Autistas - REUNIDA;
8. Deputado Estadual Raniery Paulino - Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo na Paraíba;
9. Carolina Spinola Alves Corrêa - Presidente Nacional PRO D TEA.
Autoria: Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB) e outros.
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 7, DE 2020
Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto de Lei do Senado nº 796, de
2015.
Autoria: Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB)
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Resultado: Aprovada a apresentação para o Plenário do Senado.
4ª Reunião – 12/02/2020
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 8, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 93, I do Regimento Interno do Senado
Federal, que na Audiência Pública objeto do REQ 5/2020 - CCJ, com o
objetivo de instruir o PLS 338/2018, que dispõe sobre o Contrato de Impacto Social, seja incluído o seguinte convidado:
Proponho para a audiência a inclusão dos seguintes convidados:
• Senhor Eduardo Granha Magalhães Gomes, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, representando a Subsecretaria
de Capita Humano do Ministério da Economia;
• Senhor Marcos Mitidieri, Coordenador de Novas Parcerias na
Área de Educação da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo;
• Senhor Bruno Freitas, Responsável pela Unidade de Inovação da
Educação da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo quando da
implementação do primeiro Contrato de Impacto Social;
• Senhor Eduardo Azevedo, Especialista em Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento;
• Senhor Luccas Augusto Adib, Advogado especialista em Contratos
de Impacto Social; • Senhor Leonardo Letelier, CEO e fundador da SITAWI
Finanças do Bem.
Autoria: Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Resultado: Aprovado.
5ª Reunião – 19/02/2020
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 9, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 93, I do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o
PL 4146/2019.
Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
• Senhora Gulnar Azevedo e Silva, Presidente da Abrasco;
• Senhora Marisa Zerbetto, Analista ambiental do Ibama;
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• Senhora Aline do Monte Gurgel, Pesquisadora da Fiocruz;
• Senhor Rhaul de Oliveira, Professor da Faculdade de Tecnologia
da Unicamp.
Autoria: Senador Fabiano Contarato (REDE/ES)
Resultado: Aprovado. Vota vencido o Senador Luis Carlos Heinze.
7ª Reunião – 04/03/2020
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 10, DE 2020
Requeremos, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam realizadas audiências públicas para instruir o debate sobre a PEC 186, de 2019, tendo em vista a complexidade e relevância
da matéria e suas implicações sobre os gastos sociais, as despesas com
pessoal e encargos e a dívida pública. Solicitamos, assim, sejam convidados a participar das referidas audiências públicas:
1. Primeira audiência pública
a. Representante do IPEA
b. Representante da Fundação IBGE
c. Representante do Ministério da Economia
d. Representante do Ministério da Saúde
e. Representante do Conselho Nacional do Ministério Público;
f. Representante do Conselho Nacional de Justiça
g. Representante dos Estados no Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz
h. Representante da IFI/Senado Federal
2. Segunda audiência pública
a. Representante do Conselho Nacional de Saúde
b. Representante do Conselho Nacional de Assistência Social
c. Representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente
d. Representante da ANDIFES
e. Representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação
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f. Representante do Conselho Nacional de Secretários Estaduais
para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação;
g. Representante do Fundo Brasil de Direitos Humanos
h. Representante da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia
3. Terceira audiência pública
a. Representante da Central Única dos Trabalhadores
b. Representante da Força Sindical
c. Representante da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
d. Representante da União Geral dos Trabalhadores (UGT)
e. Representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil (CTB)
f. Representante da Força Sindical (FS)
g. Representante da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB)
4. Quarta audiência pública
a. Representante da CONDSEF
b. Representante do Sindifisco – Sindicato Nacional dos Autores Fiscais da Receita Federal do Brasil.
c. Representante do SINAIT
d. Representante do Forum Nacional de Carreiras Típicas de Estado
– FONACATE
e. Representante da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e
Gestão Governamental
f. Representante do SINDILEGIS
g. Representante da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB
h. Representante da Associação Nacional de Juízes Federais – ANAJUFE
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 11, DE 2020
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Requeiro, nos termos do art. 93, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, que na Audiência Pública objeto do RQS 155/2019, com o objetivo de instruir a PEC 186/2019, que altera o texto permanente da Constituição e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo
sobre medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento
das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, e dá outras providências,
seja incluído o seguinte convidado:
1. Presidente do Conselho Nacional de Justiça ou representante por
ele indicado.
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 12, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 93, I do Regimento Interno do Senado
Federal, que na Audiência Pública objeto do RQS 156/2019, com o objetivo de instruir a PEC 186/2019, que altera o texto permanente da Constituição e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo
sobre medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento
das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, e dá outras providências,
seja incluído o seguinte convidado:
Proponho para a audiência a inclusão do Senhor Ângelo Fabiano
Farias da Costa, Coordenador, representando Frente Associativa da Magistratura e Ministério Público (FRENTAS).
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA N° 13, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e
do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
audiência Pública, com o objetivo de debater a Proposta de Emenda à
Constituição nº 186, de 2019.
Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
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1. Representante da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB;
2. Representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE;
3. Representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
Autoria: Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 14, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 93, I do Regimento Interno do Senado
Federal, que na Audiência Pública objeto do RQS 157/2019, com o objetivo de instruir a PEC 186/2019, que altera o texto permanente da Constituição e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo
sobre medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento
das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, e dá outras providências,
seja incluído o seguinte convidado:
Proponho para a audiência a inclusão do Senhor José Luís Oreiro,
Professor de economia da Unb.
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 15, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 93, I do Regimento Interno do Senado
Federal, que na Audiência Pública objeto do Req. 155/2019-CCJ, com o
objetivo de instruir a PEC 186/2019, seja incluído o seguinte convidado:
Proponho para a audiência a inclusão do Exmo. Sr, Fernando Marcelo Mendes, Juiz Federal, representando a Associação dos Juízes Federais do Brasil - Ajufe.
Autoria: Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 16, DE 2020

Balanço de atividades 2019 - 2020

677

Requeiro, nos termos art. 58, § 2º, II da Constituição Federal e do
art. 93,II do Regimento Interno do Senado Federal, que na Audiência
Pública de instrução da PEC 186/2019 do objeto do RQS 156/2019, seja
incluído a seguinte convidada: proponho para a audiência a inclusão do
Senhora Renata Gil de Alcantara Videira, Presidente da Associação dos
Magistrados Brasileiros – AMB.
Autoria: Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 17, DE 2020
Requeiro, nos termos art. 58, § 2º, II da Constituição Federal e do
art. 93, II do Regimento Interno do Senado Federal, que na Audiência
Pública de instrução da PEC 186/2019 do objeto do RQS 156/2019, seja
incluído o seguinte convidado:
Proponho para a audiência a inclusão do Senhor Manoel Murrieta,
Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público.
Autoria: Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 18, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 93, I do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o
PL 3723/2019, que altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas (Sinarm) e define crimes,
e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); e
revoga dispositivos das Leis nºs 7.102, de 20 de junho de 1983, e 7.170,
de 14 de dezembro de 1983.
Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
• Senhor Renato Sergio Lima, representando Forum Brasileiro de
Segurança Pública;
• Senhora Michele dos Ramos, representando Instituto Igarapé;
• Senhor Felippe Angeli, representando Instituto Sou da Paz;
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• Senhor Marlon Weichert, representando Procuradoria dos Direitos do Cidadão do MPF;
• Senhora ANA SANDRA FERNANDES ARCOVERDE NÓBREGA, representando o Conselho Federal de Psicologia;
• Senhor Mauro Luiz de Britto Ribeiro, representando Conselho Federal de Medicina;
• Senhor António Geraldo da Silva, representando Associação Brasileira de Psiquiatria.
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 19, DE 2020
Requer Destaque emenda 32 a PEC 187.19
Autoria: Senador Eduardo Braga (MDB/AM)
Observações:
Retirado pelo autor.
Resultado: Dispensado de votação nos termos do art. 312, parágrafo único, do RISF.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 20, DE 2020
Requer destaque pec 187 2019 emenda 35
Autoria: Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)
Observações:
Retirado pelo autor.
Resultado: Dispensado de votação nos termos do art. 312, parágrafo único, do RISF.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 21, DE 2020
Requer ...Destaque 36 da PEC 187/2019 fundos
Autoria: Senador Rogério Carvalho (PT/SE)
Observações:
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Retirado pelo autor.
Resultado: Dispensado de votação nos termos do art. 312, parágrafo único, do RISF.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 22, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 312, parágrafo único do Regimento
Interno do Senado Federal, o Destaque de Bancada para Votação em
Separado da Emenda 42 da PEC 187 de 2019.
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Observações:
Retirado pelo autor.
Resultado: Dispensado de votação nos termos do art. 312, parágrafo único, do RISF.
8ª Reunião – 10/03/2020
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 23, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 93, I do Regimento Interno do Senado Federal, que na Audiência Pública objeto do RQS 156/2019, com o
objetivo de instruir a PEC 186/2019, seja incluído o seguinte convidado:
Proponho para a Audiência a inclusão da Senhora Noemia Aparecida
Garcia Porto, representando Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho - ANAMATRA.
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Resultado: Aprovado.
9ª Reunião – 11/03/2020
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 24, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 93, I do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 79/2019, que acrescenta o § 4º ao art. 192 da Constituição Federal,
para estabelecer limite às taxas juros. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
• Senhor Eduardo Moreira, Economista;
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• Senhor André Lara Rezende, Economista;
• Senhor Arminio Fraga, Economista;
• Senhor Luiz Gonzaga Belluzzo, Economista;
• Senhor José Luís da Costa Oreiro, Economista;
• Senhor Mauro Benevides Filho, Deputado federal, professor e economista;
• Senhor Representante da Confederação Nacional das Instituições
Financeiras (CNF);
• Senhor Representante da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN);
• Senhor Representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor;
• Senhor Representante do Banco Central do Brasil.
Autoria: Senador Weverton (PDT/MA)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 25, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 93, I do Regimento Interno do Senado
Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de instruir a
PEC 186/2019, que altera o texto permanente da Constituição e o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre medidas
permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas
obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União, e dá outras providências. Proponho para
a audiência a presença dos seguintes convidados:
• Senhor PAULO HARTUNG, Ex-Governador do Espírito Santo;
• Senhora ANA CARLA ABRÃO COSTA, Ex-Secretária da Fazenda do
Goiás;
• Senhor AOD CUNHA DE MORAES JUNIOR, Ex-Secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul;
• Senhor SAMUEL PESSÔA, Físico e Professor de Economia, Pesquisador do FGV;
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• Senhor JOSÉ MÁRCIO CAMARGO, Doutor em Economia pelo MIT,
Professor da PUCRio;
• Senhor ROBERTO ELLERY, doutor em economia pela UnB;
• Senhor RAFAEL TAJRA FONTELES, Secretário de Fazenda do Piaui;
• Senhor GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO, Secretário de Fazenda de Alagoas;
• Senhora CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT, Secretária de
Fazenda do Goiás;
• Senhor MARCO AURÉLIO CARDOSO, Secretário de Fazenda do Rio
Grande do Sul;
• Senhor RENÊ DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR, Secretário de Fazenda
do Paraná;
• Senhor ROGÉRIO LUIZ GALLO, Secretário de Fazenda do Mato
Grosso;
• Senhor WALDERY RODRIGUES JUNIOR, Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia;
• Senhor JEFERSON LUIS BITTENCOURT, Secretário Especial Adjunto
de Fazenda do Ministério da Economia;
• Senhor ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR, Chefe da Assessoria
Especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia;
• Senhor BRUNO FUNCHAL, Diretor de Programa da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia;
• Senhor CAIO MEGALE, Diretor de Programa da Secretaria Especial
de Fazenda do Ministério da Economia;
• Senhor FILIPE BARROS, Ministério da Economia;
• Senhor MARCOS MENDES.
Autoria: Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/PE), Senador
Marcos Rogério (DEM/RO)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 26, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 93, I do Regimento Interno do Senado
Federal, que na Audiência Pública objeto do REQ 11/2020 - CCJ, com o
682

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

objetivo de instruir a PEC 186/2019, que altera o texto permanente da
Constituição e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas obrigatórias e de Reequilíbrio fiscal no âmbito dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, e dá outras providências, seja incluído o seguinte convidado:
Proponho para a audiência a inclusão do Senhor Procurador Fábio
George Cruz da Nóbrega, Presidente, representando Associação Nacional dos Procuradores da República.
Autoria: Senador Humberto Costa (PT/PE)
Resultado: Aprovado.
REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA N° 27, DE 2020
Requeiro, nos termos do art. 93, I do Regimento Interno do Senado
Federal, que na Audiência Pública objeto do REQ 10/2019 - CCJ, com o
objetivo de instruir a PEC 186/2019, que altera o texto permanente da
Constituição e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, e dá outras providências, seja incluído os seguintes convidados: o Sr Décio Bruno Lopes
ou quem ele indicar, representando Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP; e o Sr Diretor Executivo,
Cristiano Bernardino Moreira ou quem ele indicar, representando a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU - FENAJUFE.
Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS)
Resultado: Aprovado.
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ORÇAMENTO
32ª Reunião – 03/07/2019
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL N° 5, DE 2019
- Não Terminativo Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei
Orçamentária de 2020 e dá outras providências.
Autoria: Presidência da República
Relatoria: Senador Jorginho Mello
Resultado: Aprovadas as Emendas nºs 1-CCJ e 2-CCJ (correspondentes às Emendas nºs 99 e 121, respectivamente) de acréscimo de
meta no Anexo de Prioridades e Metas; e as Emendas nºs 3-CCJ a 11-CCJ
(correspondentes às Emendas nºs 1 a 9), ao texto do PLDO/2020.
Pesquisa, SUS e proteção às mulheres são
prioridades em emendas ao PLDO
Da Redação | 03/07/2019, 18h23

Oito comissões temáticas deram sequência, nesta quarta-feira (3),
à análise e votação das emendas ao anexo de prioridades e metas da
Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLN 5/2019) para execução em 2020.
Das 83 sugestões apresentadas na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), o relator, senador Pau684
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lo Rocha (PT-PA), priorizou os recursos para o fomento à pesquisa e desenvolvimento voltados à inovação e ao processo produtivo, e para o
desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 toneladas (Projeto KC-X).
Já a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), aprovou o
relatório do senador Lasier Martins (Podemos-RS), com as indicações
que vão priorizar recursos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a agropecuária, desenvolvidos pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e no fomento ao setor agropecuário.

CCJ
De acordo com a decisão dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), as emendas aprovadas serão destinadas
para o fortalecimento e modernização das instituições de segurança
pública e para o avanço de políticas de igualdade e enfrentamento à
violência contra as mulheres. O relator, senador Jorginho Mello (PL-SC),
informou que foram apresentadas 140 sugestões de emendas, e escolhidas duas que atendem o maior número de senadores.
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CAS
O fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) foi o objeto
único de duas emendas aprovadas pela Comissão de Assuntos Sociais
(CAS). Serão priorizadas a estruturação da rede de serviços de atenção
básica de saúde e a estruturação de unidades de atenção especializada
em saúde. A definição foi aprovada após análise do relatório do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) que acatou a indicação de vários
parlamentares.
CMA
A Política Nacional de Resíduos Sólidos e políticas e estratégias de
controle do desmatamento e de manejo e recuperação florestal deverão ser as ações prioritárias da União na lei orçamentária, de acordo
com as indicações da Comissão de Meio Ambiente (CMA). O colegiado
acatou o parecer apresentado pelo senador Jean Paul Prattes (PT-RN).
CDR
Os recursos que competem à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 20120
serão destinados à estruturação e dinamização de atividades produtivas
e ao apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado. O
relator, senador Izalci Lucas (PSDB-DF), disse que o procedimento de escolha das emendas ao texto atendeu ao caráter institucional, no sentido
de manter relação com as competências da CDR e com os trabalhos nela
desenvolvidos, além do seu interesse nacional.
CSF
Os senadores que compõem a Comissão Senado do Futuro (CSF)
acolheram as sugestões do relator Confúcio Moura (MDB-RO). Das 23
emendas apresentadas, eles aprovaram nove. O relator escolheu priorizar a Política Produtiva e Inovação Tecnológica e a Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária. As emendas tratavam
de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino; recursos
para desenvolvimento científico, tecnológico, pesquisa e inovação; para
pesquisa agropecuária; pavimentação e recapeamento; para o cumprimento do Plano Nacional de Educação; para priorizar serviços públicos
de saúde em locais de vulnerabilidade humanitária; programa Minha
Casa e Minha Vida; e proteção de contingenciamento.
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CRE
Recursos para a implantação do Sistema de Defesa Cibernética para
a Defesa Nacional e do Sistema de Aviação do Exército foram as duas
prioridades indicadas pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional (CRE). Os membros do colegiado aprovaram o parecer do relator, senador Marcio Bittar (MDB-AC). No total, foram apresentadas 85
propostas, sendo 53 de ações de prioridades e metas e 32 referentes ao
texto do projeto. Podendo escolher apenas duas emendas.
Agora, os apontamentos das comissões serão incorporados ao texto da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO).
Fonte: Agência Senado
67ª Reunião – 23/10/2019
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL N° 21, DE 2019
- Não Terminativo Institui o Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 2023.
Autoria: Presidência da República
Relatoria “ad hoc”: Senador Jorginho Mello
Resultado: Aprovadas as Emendas nºs 1-CCJ a 3-CCJ ao PLPPA
2020-2023 (nos termos do Parecer).
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL N° 22, DE 2019
- Não Terminativo Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020.
Autoria: Presidência da República
Relatoria: Senador Otto Alencar
Resultado: Aprovadas as Emendas nºs 1-CCJ a 4-CCJ ao PLOA 2020
(nos termos do Parecer).
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Comissões aprovam emendas aos PLOA de 2020 e PPA 2020-2023
Da Redação | 23/10/2019, 17h37

CDR
Entre as 122 sugestões apresentadas na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) às duas propostas, predominaram a escolha de ações nas áreas de infraestrutura turística, de desenvolvimento
sustentável e revitalização de bacias hidrográficas.
Ao PLOA, o relator, senador Izalci Lucas (PSDB-DF), informou que
foram apresentadas 107 emendas. Ele reconheceu o mérito das iniciativas e justificou que escolheu as quatro emendas da comissão, com base
em critérios de interesse nacional e a abrangência de mais de uma unidade da Federação, bem como o caráter institucional.
As emendas indicadas pela CDR à CMO preveem a destinação de R$
500 milhões para projetos de infraestrutura turística nacional; R$ 440
milhões para projetos de desenvolvimento sustentável local e integrado; R$ 100 milhões para a revitalização de bacias hidrográficas na área
de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); e R$ 100 milhões para implantação de
obras de infraestrutura hídrica de pequeno e médio vulto.
Já no âmbito do PPA 2020-2023 foram apresentadas 15 emendas.
A relatora, senadora Zenaide Maia (Pros-RN), contemplou três delas. Ela
sugeriu a alteração da meta de reduzir o número de municípios com
Índice de Segurança Hídrica (ISH) mínimo ou baixo, de 717 para 500. Antes, o PPA previa uma redução de 717 para 574. Em relação às emendas
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para investimentos prioritários, os senadores aprovaram sugestão para
incluir a revitalização de bacias hidrográficas na área de atuação da Codevasf além de ajustar o valor de R$ 500 milhões para apoio a projetos
de infraestrutura turística.
CAS
Na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) foram apresentadas 98
emendas ao PLOA de 2020. Entre elas, os senadores aprovaram uma
emenda de remanejamento e quatro de apropriação. O relator, senador
Styvenson Valentim (Podemos-RN), explicou que uma delas remaneja
valor de R$ 20 milhões do Fundo Nacional de Saúde (FNS), destinados
inicialmente para publicidade de utilidade pública, para custeio de despesas do Hospital de Amor de Barretos, especializado no tratamento do
câncer.

Styvenson disse que buscou atender o maior número de sugestões,
por meio de quatro emendas de apropriação, posteriormente referendadas pelos membros do colegiado. Para o FNS foram destinados R$
280 milhões para a estruturação de Unidades de Atenção Especializada
em Saúde e R$ 137 milhões para a estruturação da Rede de Serviços de
Atenção Básica de Saúde. Já no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social a CAS solicitou R$ 146 milhões para a estruturação da Rede de
Serviço do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e R$ 230 milhões
para a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, para prestar assistência
médica qualificada e gratuita e desenvolver atividades educacionais e
de pesquisa em saúde.
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Ao projeto que institui o PPA de 2020 a 2023, a CAS aprovou três
emendas. Uma delas prevê R$ 56 milhões para Proteção Social do Sistema Único de Assistência Social (Suas); R$ 30 milhões para a atenção primária à saúde; e R$ 47 milhões para projetos de atenção especializada
à saúde. Uma quarta emenda sugere a inclusão do fomento à pesquisa
científica e tecnológica para atendimento à saúde, com foco em doenças raras, como uma diretriz do PPA .

CCJ
Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o relatório do senador
Otto Alencar (PSD-BA) ao PLOA 2020, priorizou propostas que reforçam
as políticas de segurança pública e medidas de combate à corrupção e
criminalidade.
Entre as emendas aprovadas, os parlamentares decidiram destinar
R$ 200 milhões para o Ministério da Justiça e Segurança Pública investir
no plano de Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade; R$ 200 milhões para o Departamento de Polícia Rodoviária Federal reforçar policiamento, fiscalização,
combate à criminalidade e corrupção; R$ 22 milhões para que o Comando do Exército, amplie a implantação do Sistema de Defesa Cibernética
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para a Defesa Nacional e R$ 300 milhões para a Codevasf revitalizar bacias hidrográficas na sua área de atuação.
Já o relatório do senador Marcos Rogério (DEM-RO) ao PPA 20202023, também aprovado pelos membros da CCJ, contemplou três
emendas à despesa. Entre as sugestões acolhidas estão a destinação
de R$ 982,43 milhões para o Ministério do Exército implantar o Sistema
Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) e de R$ 1,2 bilhão
para a Codevasf revitalizar bacias hidrográficas. A CCJ também sugeriu
que, no Programa de Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e ao Crime Violento, sejam previstas 40 mil operações
de combate à criminalidade durante o período do PPA. O texto original
previa 20 mil.
CDH
Os membros da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) também referendaram os pareceres do senador Paulo Paim
(PT-RS) ao PLOA e ao PPA. Os senadores do colegiado apoiaram quatro
emendas de apropriação direcionando R$ 300 milhões para promoção e
defesa de direitos para todos; R$ 300 milhões para construção, reforma,
equipagem e ampliação de Unidades de Atendimento Socioeducativas;
R$ 100 milhões no programa de implementação da Casa da Mulher Brasileira e de Centros de Atendimento às Mulheres; e R$ 200 milhões para
a implantação, instalação e modernização de Estações Cidadania.
Em relação ao PPA, os parlamentares aprovaram uma emenda para
ampliar o valor do programa Proteção à Vida, Fortalecimento da Família, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, no valor de R$ 121.100
milhões. Todos esses programas são desenvolvidos pelo Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
CMA
A Comissão de Meio Ambiente (CMA) também aprovou nesta quarta suas emendas aos projetos da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020
e do Plano Plurianual 2020-2023.
A emenda de maior valor selecionada para o Orçamento de 2020
reserva R$ 1 bilhão para apoio a empreendimentos de saneamento
básico em municípios com população superior a 50 mil habitantes ou
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integrantes de regiões metropolitanas. Outra emenda destina R$ 200
milhões para preservação da biodiversidade e recuperação ambiental.
Quanto ao PPA, foram aprovadas emendas no valor total de R$
5,114 bilhões, sendo R$ 2,114 bilhões para conservação da biodiversidade; R$ 1,8 bilhões para combate à mudanças do clima; e R$ 1,2 bilhões para revitalização de bacias hidrográficas na área de atuação da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).
CRA
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) igualmente
aprovou nesta quarta suas emendas aos projetos da Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2020 e do Plano Plurianual (PPA) 20202-2023.
Três emendas à LOA de 2020 reservam recursos da ordem de R$ 1
bilhão para o setor agropecuário. São R$ 700 milhões para fomento; R$
200 milhões à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
e R$ 100 milhões para sanidade agropecuária. Foi aprovada ainda uma
quarta emenda, consignando recursos no valor de R$ 100 milhões para
aplicação em ações de consolidação de assentamentos rurais geridos
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
Em relação ao PPA, a comissão aprovou uma única emenda, de autoria da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), que destina R$ 240
milhões para revitalização e modernização da infraestrutura física de
unidades da Embrapa. Os recursos deverão ser aplicados ao longo dos
quatro anos de vigência do PPA.
CSF
A Comissão Senado do Futuro (CSF) aprovou quatro emendas de
apropriação de despesa ao PLOA para 2020, totalizando pouco mais de
R$ 1 bilhão. A emenda de maior valor, reserva R$ 780 milhões para a
recuperação de ativos de infraestrutura da União. Outra provê R$ 200
milhões para a estruturação de rotas produtivas na região da Amazônia
Legal.
Para o PPA, foram aprovadas três emendas no valor total de R$
1,7 bilhão. Desse montante, R$ 700 milhões são para a construção de
trecho rodoviário na BR-242; R$ 500 milhões para ações de proteção à
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mulher; e R$ 558,5 milhões para obras de melhoramento no canal de
navegação da hidrovia do rio Tocantins.
CTFC
A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle
e Defesa do Consumidor (CTFC) também aprovou suas emendas. A de
maior valor destina R$ 200 milhões no Orçamento de 2020 para ações
de proteção e defesa do consumidor a serem implementadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outra emenda ao PLOA, reserva
R$ 142 milhões para a realização de ações de auditoria interna, prevenção e combate à corrupção, implementadas pela Controladoria-Geral da
União (CGU). O Banco Central também foi beneficiado com emenda que
destina R$ 111,36 milhões para o fortalecimento de ações de autoridade monetária.
Quanto ao PPA, a comissão aprovou apenas emendas ao texto.
Entre elas, uma emenda proposta da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP)
insere no PPA dispositivo que prioriza “a busca continua pelo aprimoramento da qualidade do gasto público”. Outra, do senador Rodrigo
Cunha (PSDB-AL), tem como finalidade garantir que sejam incluídas entre as diretrizes do PPA a redução das desigualdades sociais e regionais
e o desenvolvimento sustentável do país.
Fonte: Agência Senado
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
7ª Reunião – 27/03/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Prestar informações e esclarecimentos a respeito do pacote anticrime e da atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, apresentar e discutir as diretrizes e prioridades da pasta.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 1/2019 - CCJ, Senador Lasier Martins
Participante:
Sr. Sérgio Fernando Moro, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Moro diz que está aberto a negociar mudanças no pacote anticrime
Da Redação | 27/03/2019, 12h10
Em audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quarta-feira (27), o ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sergio Moro, voltou a defender o endurecimento das punições
a crimes de corrupção e a crimes contra a vida, foco do pacote anticrime
apresentado por ele ao Congresso em fevereiro. O ministro afirmou que
está aberto ao diálogo e a aperfeiçoamentos sugeridos pelos parlamentares.
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— O foco dos projetos é o endurecimento em relação à criminalidade mais grave. Estamos abertos a sugestões, críticas e aprimoramentos
— ressaltou.
São três projetos (PL 881/2019, PL 882/2019 e PLP 38/2019, aguardando análise da Câmara) que modificam 14 leis, entre elas o Código
Penal (Lei 2.848, de 1940) e o Código de Processo Penal (Decreto-Lei
3.689, de 1941) em assuntos como regras de legítima defesa, prisão
após condenação em segunda instância e regulamentação de instrumentos de investigação.
Violência nos municípios
Durante sua exposição inicial, o ministro também destacou algumas ações já adotadas pelo governo nos primeiros meses do ano, como
a transferência de líderes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC)
de unidades prisionais de São Paulo para penitenciárias em outros estados e apontou iniciativas que devem começar a funcionar nos próximos
meses como o Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade
Violenta.
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Conforme Moro, o programa é um projeto-piloto interministerial
para tentar reduzir os índices de criminalidade no país. A ideia é que o
governo federal firme convênios com estados e municípios para atuar
nas cidades com altos índices de crimes violentos, desenvolvendo ações
de segurança pública e de promoção social. O ministro informou que
serão escolhidos inicialmente cinco municípios com índices de criminalidade elevados. A expectativa é que o projeto-piloto seja iniciado no
segundo semestre e ajude a quebrar os círculos de violência.
— O que tem que ser feito é gerar um impacto nessas comunidades
especialmente afetadas não só para a questão do bem-estar das pessoas ali residentes, mas igualmente tentar gerar um círculo virtuoso de
mudança — defendeu.
Fronteiras
O ministro informou que Foz do Iguaçu (PR) será a primeira cidade
brasileira a receber um centro de integração para cuidar da segurança
de fronteira. A implantação do projeto-piloto proposto pelo Ministério
da Justiça e Segurança Pública envolve a criação de um grupo de trabalho de órgãos estaduais e federais para enfrentar o contrabando e o tráfico de armas e drogas. A ideia, segundo Sergio Moro, é instalar outros
centros em regiões de fronteira.
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— Os recursos são limitados. Temos que trabalhar esses recursos
com inteligência e operações integradas — disse o ministro.
A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS), ressaltou
que a segurança pública é prioridade população para dez em cada dez
cidadãos brasileiros.
— Temos uma pauta extensa de segurança pública nesta comissão.
Eu diria que 80% dos nossos projetos estão relacionados à segurança
pública — afirmou na abertura da reunião.
Fonte: Agência Senado
Para Moro, tramitação do pacote anticrime
pode começar pelo Senado
Anderson Vieira | 27/03/2019, 16h25
Disposto a acelerar a votação de seu pacote anticrime, o ministro
da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, disse não se opor à possibilidade de a tramitação ser iniciada no Senado para que a Câmara
atue como Casa revisora. Por quase seis horas, o ex-juiz participou, nesta quarta-feira (27), de uma audiência pública na Comissão de Consti-
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tuição e Justiça (CCJ), atendendo a um requerimento do senador Lasier
Martins (Pode-RS).

A ideia partiu da senadora Eliziane Gama (PPS-MA), que entende
que os deputados estão concentrados na reforma da Previdência. Assim, apesar de discordar de alguns pontos da proposta, ela disse reconhecer a urgência de debatê-la e votá-la.
— Temos dois temas hoje no país: Previdência e segurança, que é
uma necessidade nacional. Conversei com alguns senadores para que
possamos apresentar o projeto [anticrime] como iniciativa daqui. Não
podemos perder tempo e temos que dar resposta à altura à sociedade
— afirmou a representante do Maranhão.
Para Sergio Moro, trata-se de uma questão que precisa ser levada
pelos senadores ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Na
opinião dele, “não importa a cor do gato, importa que ele pegue o rato”.
— Temos que respeitar a Câmara. Se o Senado conseguir, ok. Podemos prosseguir, não tenho objeção. Gostaria sim de ver discutido, debatido e aprovado o mais rápido possível com aprimoramentos feitos pelo
Parlamento — afirmou.
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Moro aproveitou para minimizar o recente desentendimento com
Rodrigo Maia sobre a tramitação da proposta.
— Houve uma troca de palavras ásperas, mas isso é absolutamente
contornável. Não temos a intenção de prolongar esse desentendimento
— esclareceu.
Segunda instância
Na comissão, o ministro voltou a defender a possibilidade de prisão de condenados após o julgamento em segunda instância, sem a
necessidade de se esperar o último recurso ser julgado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF). Moro lembrou que o próprio Supremo já decidiu quatro vezes não haver incompatibilidade entre esse conceito e a
Constituição. E disse que não adianta ter penas mais rigorosas, se a
justiça não for eficiente. Ele lembrou ainda que em países democráticos, como Estados Unidos e França, é possível executar a pena já após
a primeira instância.
— Tenho expectativa de que vai ser mantido o precedente. A posição do governo é pela manutenção da prisão em segunda instância e é
importante que sinalize isso para a população — argumentou.
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Armas
O Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 2003) colocou em
campos opostos senadores contrários à ampliação da posse de armas,
como Eliziane Gama (PPS-MA) e Humberto costa (PT-PE), e outros favoráveis à flexibilização da lei, como Marcos do Val (PPS-ES), para quem
“um cidadão de bem armado pode se tornar um aliado das forças policiais”.
Sergio Moro alegou que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com
a promessa de flexibilizar o estatuto e agora está cumprindo seu compromisso com a população. Segundo ele, houve a edição de um decreto
ponderado, que tratou apenas da posse de armas em residência.
— O principal ponto da questão foi a demonstração da necessidade. Em nenhum lugar isso estava claro. Cabia ao agente policial de balcão decidir. Então, caracterizamos o assunto. Quem tinha direito a posse
continua tendo e houve apenas aclaramento da situação - explicou.
Caixa 2
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) cobrou do ministro explicações sobre a opinião dele em relação ao caixa 2. O parlamentar quis
saber o que teria levado o ex-juiz a mudar de opinião para dizer que
caixa 2 não é tão grave quanto a corrupção.

Moro negou ter mudado de ideia e disse que nunca minimizou a
gravidade do crime:
— O governo apresentou um projeto de lei de modo adequado,
baseado na transparência internacional. Como ministro posso dizer que
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vou trabalhar para que o projeto seja aprovado. Houve reclamações
dessa criminalização ser tratada junto com crime organizado e, então,
concordamos em separar. Eu nunca minimizei a gravidade do caixa 2.
A corrupção tem a contrapartida. É mais grave, de fato, do que receber
recursos eleitorais não declarados, o que não significa que essa segunda
conduta não seja grave. No fundo é uma estratégia para aprovação —
explicou.
Maioridade penal
Indagado pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN), o ex-juiz afirmou
que é a favor da redução da maioridade penal para 16 anos em se tratando de crimes considerados graves. Outra alternativa, na visão dele,
seria aumentar o tempo de internação de menores infratores, restrito
hoje a apenas três anos. De todo modo, acrescentou, trata-se de um
assunto que não está sendo tratado pelo Ministério no momento e que
necessita de maior debate no Congresso Nacional.
Férias de juízes
O senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) informou que vai ser
relator de uma proposta que estabelece como 30 dias o tempo de férias para todos os servidores públicos, inclusive magistrados. Segundo
o parlamentar, cada juiz julga por ano uma média de 1.194 processos, o
que daria 100 processos por mês. Com a limitação das férias, os 18 mil
juízes brasileiros poderiam julgam 1,8 milhão de processos a mais por
ano, já que hoje em dia, na prática, os juízes têm dois dias de recesso na
magistratura.
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— É um tema polêmico e sugiro que o senhor converse com as associações de magistrados e representantes de classe. Eu, como juiz, tinha muito trabalho e sempre foi muito difícil tirar esses longos períodos
de férias. Sugiro que ouça bastante as ponderações das associações de
magistrados — aconselhou Sergio Moro.
Lava Toga
Os senadores Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Eduardo Braga (MDB-AM) quiseram saber a opinião do ex-juiz sobre a formação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar irregularidades
nos tribunais superiores. Moro foi sucinto e limitou-se a dizer que é um
assunto a ser decidido pelo Congresso Nacional. Na terça-feira (26), o
requerimento de criação da CPI foi arquivado, e caberá à CCJ se manifestar a respeito.
— É uma questão que tem que ser decidida pelo Congresso. É preciso resguardar a independência do Judiciário, mas resguardar igualmente a independência do Congresso. É uma questão que vai ser decidida
com sabedoria pelos senhores parlamentares — opinou.
Vazamentos de operações
Questionado pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA) sobre o vazamento de informações de operações da Operação Lava Jato, o ministro
disse haver muita confusão entre o que é de fato vazamento e o que é
de acesso público. Segundo ele, salvo exceções, o processo é público e,
na Justiça Federal, as informações podem ser acessadas por qualquer
pessoa pela internet. Moro disse que vazamento é algo ilegal e nunca
vazou nada para jornalistas durante sua atuação como magistrado.
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Cigarro
Os senadores Major Olímpio (PSL-SP) e José Serra (PSDB-SP) se
mostraram preocupados com uma portaria do Ministério da Justiça
criando um grupo de trabalho para avaliar a conveniência da redução
da tributação sobre cigarros fabricados no Brasil. Segundo Moro, não há
ainda uma posição firmada sobre o assunto.
— Foi criado um grupo de trabalho, de estudo. Não há opinião formada. Não é questão de arrecadação ou contrabando. É um problema
de saúde pública. O que está sendo constatado é que quase 50% do
mercado nacional é dominado pelo cigarro paraguaio, de baixa qualidade. O que estamos entendendo é que existe um problema de saúde
pública e estamos entendendo que esse mercado pode ser substituído
pelo cigarro brasileiro — explicou.
CIA
Sobre a recente visita feita com o presidente Jair Bolsonaro à Agência de Inteligência Americana (CIA, do inglês Central Intelligence Agency), Moro disse tratar-se de um fato normal, visto que o órgão faz importante trabalho sobre terrorismo, que é uma preocupação mundial.
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— É uma visita absolutamente normal, não existe nenhum problema em
relação a isso — resumiu.
Fonte: Agência Senado
14ª Reunião – 15/05/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a discussão acerca do Projeto de Lei do Senado nº 769, de
2015.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 15/2019 - CCJ, Senadora Leila Barros
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PLS 769/2015, Senador José Serra
Participantes:
GLORIA MARIA DE OLIVEIRA LATUF, Gerente Substituta de Registro
e Fiscalização de Produtos Fumígenos, Derivados ou não do Tabaco (representante de: WILLIAM DIB, Diretor-Presidente da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária)
ALEKSANDER BLAIR MORAES E SOUZA, Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil (representante de: MARCOS CINTRA CAVALCANTI DE
ALBUQUERQUE, Secretário Especial da Receita Federal do Brasil)
JAIME RECENA, Diretor de Relações Governamentais e Projetos Especiais da Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL (representante de:
PAULO NONAKA, Presidente do Conselho Nacional de Administração da
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL)
MS

Sra. TÂNIA CAVALCANTE, Secretária-Executiva do CONICQ/INCA/

Sr. IRO SCHÜNKE, Presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco – SINDITABACO
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TICIANA IMBROISI, Assessora de “Advocacy” da ACT Promoção da
Saúde (representante de: PAULA JOHNS, Diretora Presidente da ACT Promoção da Saúde)
GIOVANE WICKERT, Prefeito do Município de Venâncio Aires/RS
(representante de: TELMO KIRST, Presidente da Associação dos Municípios Produtores de Tabaco – Ampro Tabaco)
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Para especialistas, propagandas estimulam crianças
e jovens ao vício do tabaco
Da Redação | 15/05/2019, 18h58
A aprovação do Projeto de Lei do Senado (PLS) 769/2015, que amplia as medidas de combate ao fumo, vai tirar o poder de propaganda
dos cigarros, oferecidos em embalagens luminosas, sempre dispostas
ao lado de balas e chicletes nos pontos de venda, como forma de atrair
crianças e adolescentes e estimular o vício precoce do tabagismo, que
hoje mata dois entre três fumantes.
A avaliação foi feita nesta quarta-feira (15) pela secretária executiva
do Comissão Nacional para Implementação da Convenção Quadro para
Controle do Tabaco, Tânia Cavalcante. Em audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Tânia afirmou que o texto
do projeto aprimora a implantação da Política Nacional de Controle do
Tabaco, como forma de restringir práticas desleais de mercado voltadas
à venda de cigarro a menores, proibida por lei.
De autoria do senador José Serra (PSDB-SP), o PLS 769/2015 proíbe
a propaganda de cigarros, mesmo nos espaços de venda, e o uso de aditivos que confiram sabor e aroma a esses produtos. O projeto também
impõe padrão gráfico único das embalagens e configura como infração
de trânsito o ato de fumar em veículos quando houver passageiros menores de 18 anos. O texto altera a lei 9.294, de 1996, que restringe a
propaganda de cigarro e outros produtos.
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— A convenção se contrapõe a práticas que tornam o tabagismo
uma doença pediátrica, uma epidemia com 100 milhões de mortes no
século XX. A pessoa começa a fumar aos 15 anos. A publicidade busca
capturar crianças e adolescentes. Há adições de substâncias como amônia, que aumenta o poder de liberação do tabagismo e a dependência.
O projeto tira o poder de propaganda que a embalagem atual tem. Os
fabricantes de cigarro fazem de tudo para capturar crianças e adolescentes — afirmou.
Tania disse ainda que o PLS 769/2015 não contribui para o aumento
do contrabando, o qual poderá ser combatido com a implementação do
protocolo previsto na convenção do quadro, já ratificada pelo Brasil, o
qual contém recomendações para eliminar o comércio ilícito de tabaco.
Representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gloria Latuf também defendeu a aprovação do projeto. Ela destacou que os
aditivos mascaram o sabor e o odor desagradável do cigarro e a aspereza da fumaça. E lembrou que a Organização Mundial da Saúde (OMS)
reconhece que os aditivos devem ser banidos, conforme prevê a convenção quadro que reúne mais de 180 países.
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— Os aditivos são proibidos em mais de 40 países. Há fumo para
narguilé sabor chiclete, cola com menta, charutos de chocolate, pêssego e baunilha. Cápsulas de mentol são poderosos aditivos para que
o cigarro fique mais atrativo. Alguns cigarros chegam a ter mais de 200
aditivos. O mentol é apenas um deles, que reduz fumaça e favorece o
uso pelo iniciante, aumenta a recepção cerebral da nicotina. Há aditivos
que vão além do mentol, vão profundamente na constituição do produto para ser mais atrativo e mais viciante — afirmou.

Glória disse ainda que a proibição de exposição de cigarros em pontos de venda e a adoção de embalagens padronizadas são recomendadas pela OMS. A embalagem padrão já foi implantada em nove países e
está prestes a vigorar em outras 16 nações.
— A indústria sabe e descumpre a norma, continua usando a embalagem como forma de propaganda. Por isso, a embalagem genérica é
um passo adiante e muito importante. Os descumprimentos continuam
— afirmou, acrescentando que o fumo passivo mata 890 mil pessoas
por ano.
Representante da ACT Promoção da Saúde, Ticiana Imbroisi disse
que a indústria do fumo tem adotado um marketing sorrateiro, com a
adoção das mídias sociais para fazer propaganda ilegal, a partir de hashtags específicas que remetem ao fumo e mostram o produto de forma
benéfica em ambientes descolados.
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Redução do tabagismo
Presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (Sinditabaco), Iro Schünke disse que as medidas previstas no PLS 769/2015
não funcionam para reduzir o tabagismo.
— As embalagens atualmente já têm 65% cobertos por imagens e
advertência. A população brasileira já está muito informada que cigarro
faz mal para a saúde. Nos pontos de venda, já há restrições. O mercado
ilegal, sem restrição, vende a quem quiser e ao preço que quiser, com
crianças envolvidas nas vendas, como já se vê em São Paulo — afirmou.
Iro destacou que os cigarros com aroma representam 4% do mercado legal do país, e que não há qualquer correlação entre a existência
desses produtos e o fato de haver “mais ou menos crianças fumando”.
Ele destacou ainda que a venda de cigarro para menores de 18 anos no
Brasil é crime, o que conta com o apoio da indústria do tabaco.

— O mercado ilegal tem 54% dos fumantes. Muito do produto ilegal representa hoje mais da metade do consumo brasileiro, o que gera
perda de empregos e receita — afirmou.
O presidente do Sinditabaco disse ainda que as restrições ao mercado legal vão favorecer a ilegalidade e o contrabando.
— Aprovado o PLS, vai ter [na embalagem] só o lugarzinho para pôr
a marca do cigarro, enquanto o contrabando vai continuar colocando o
que quer. Nos pontos de venda, os cigarros legais vão estar escondidos,
e os ilegais, expostos. O Brasil registrou perda de R$ 193 bilhões com
contrabando em diversos setores, onde o cigarro representa dois ter708
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ços, ao lado de brinquedos e defensivos agrícolas. O que o Senado está
fazendo para [evitar] esse problema do contrabando? — questionou.
Representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
(Abrasel), Jaime Recena disse que, “apesar da nobre intenção, o projeto
não vai dar o resultado a que se propõe”. Ele cobrou soluções contra o
mercado ilegal de cigarros, que impacta varejistas de todo o mundo, e
apontou o crescimento do contrabando como produto do crime organizado.
— Já vivemos hoje em um dos ambientes mais regulados do mundo. Será que é ainda necessário mais medidas? A gente entende que
não. O que hoje já regulamenta o mercado é suficiente. Já é proibida a
venda de cigarros para menores — afirmou.
Prefeito de Venâncio Aires (RS), Giovane Wickert questionou as medidas contra o fumo previstas no projeto, que ele considerou excessivas,
e defendeu o equilíbrio na questão, que envolve fatores sociais, econômicos e sanitários.

— O Brasil hoje se destaca com umas das menores taxas de fumantes do mundo. Será que o projeto não teria alguns equívocos? 54% dos
fumantes brasileiros já ignoram a política brasileira de controle do tabaco. Há um contrassenso na sociedade — afirmou.
Auditor fiscal da Receita, Aleksander Blair Moraes e Souza disse
que a produção de cigarros no Brasil atingiu 2 bilhões e 983 milhões de
unidades em 2018. No mesmo período, a indústria do cigarro arrecadou
quase R$ 7 bilhões.
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Aleksander afirmou que a padronização das embalagens de cigarro
poderia prejudicar a leitura em código de barras feita por sistema de
rastreamento implantado pela Receita. E avaliou que a redução de tributos seria incapaz de combater o contrabando, devendo ser patrocinada de forma conjunta com ações de inteligência para obter resultados.
Avanços na legislação
Presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) disse ser
“difícil vencer lobbies legítimos e ilegítimos de setores que acham que
podem tudo, que números valem mais que a vida”. Embora defenda o
PLS 769/2015, ela afirmou que a adoção da embalagem padronizada
fere a Constituição e a legislação.
— Não é possível exigir nas relações particulares que a concorrência tenha o mesmo padrão de cores e letras. Mas, no resto, o projeto
é irretocável. Quase 500 vidas morrem por dia no Brasil por causa de
cigarro — afirmou, destacando que o Brasil gasta anualmente mais de
R$ 50 bilhões no tratamento do tabagismo.

Autor do projeto, José Serra explicou que o projeto propõe avanços
na legislação atual, que tem origem em proposição aprovada quando
ele foi ministro da Saúde, de 1998 a 2002.
Serra rechaçou afirmações de que o projeto vai afetar a geração de
empregos, uma vez que mais de 855 da produção brasileira é destinada
à exportação. O tabagismo é uma doença pediátrica, uma vez que o
hábito de fumar é adquirido na adolescência, e os aditivos e sabores
servem apenas para “disfarçar o sabor do veneno”, afirmou. O senador
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acrescentou ainda que o custo do tratamento das doenças relacionadas
ao tabaco representa três vezes mais o valor pago pelas indústrias em
impostos.
Por sua vez, o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), crítico do projeto,
disse que a proposição prejudica a geração de empregos e a produção
de fumo, hoje enfraquecida pelo contrabando, que ajuda a financiar o
crime organizado no Brasil.
Relatora do PLS 769/2015, a senadora Leila Barros (PSB-DF) disse
estar “completamente atenta à matéria.
— Temos que escutar a todos — concluiu.
Fonte: Agência Senado
15ª Reunião – 21/05/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 2015, que “Dispõe
sobre a responsabilidade civil do Estado e revoga dispositivo da Lei nº
9.494, de 10 de setembro de 1997”.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- RQJ 34/2018, Senador Antonio Anastasia
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PLC 126/2015, Câmara dos Deputados
Participantes:
FLÁVIO JAIME DE MORAES JARDIM, Advogado (representante de:
FELIPE SANTA CRUZ, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB)
FELIPE ALBERTINI NANI VIARO, Juiz e Membro da Secretaria de
Assuntos Legislativos da Associação dos Magistrados Brasileiros (representante de: JAYME DE OLIVEIRA, Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB)
ANA CAROLINA ROMAN, Vice-Presidente da Associação Nacional
dos Procuradores da República (representante de: FÁBIO GEORGE CRUZ
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DA NÓBREGA, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da
República - ANPR)
Sr. MAURÍCIO ZOCKUN, Advogado, Professor e Diretor Científico do
Instituto de Direito Administrativo Paulista (IDAP)
Sr. MÁRCIO CAMMAROSANO, Advogado e Professor
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Crime de interpretação jurídica é destaque em debate
sobre responsabilidade civil do Estado
Da Redação | 21/05/2019, 21h29
Projeto para criar um Estatuto da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado (PLC 126/2015) foi debatido nesta terça-feira (21) em
audiência pública promovida pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ). Os magistrados, advogados e professores participantes
do debate, aprovaram a ideia da proposta e apresentaram sugestões.
Entre elas, maior cuidado com a parte do texto que trata da punição
do chamado “crime de hermenêutica”, que responsabiliza penalmente
o juiz pela interpretação equivocada da lei com a tomada de decisões
erradas.
A proposta estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por
atos de seus agentes, assim como a responsabilização subjetiva — condicionada à comprovação de dolo ou culpa — no caso de omissões. De
autoria do deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), a matéria é relatada
pelo senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), que apresentou um texto
substitutivo.
Uma das inovações trazidas pelo substitutivo se refere ao direito de
regresso — meio disponível para o Estado ser ressarcido de dano causado a terceiro por agente público. Assim, buscou-se limitar a responsabilização pessoal de juízes e membros dos tribunais de contas ou funções
essenciais à Justiça aos casos de dolo ou culpa grave. E afirmou a inexistência de direito de regresso contra parlamentares, nos casos em que
atuarem protegidos pela imunidade material por opiniões, palavras e
votos. Ficou definida também a imprescritibilidade da ação de regresso.
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Hermenêutica
Apesar de considerar a proposta como um avanço na legislação,
Felipe Albertini Nani Viaro, da Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB), entende que a responsabilização indireta, aplicada correntemente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) “equilibra melhor as forças”.
Para o magistrado, um dos problemas da hipótese de crime de hermenêutica é que o juiz seja responsabilizado por uma opinião jurídica
válida, que foi reformada com a prevalência nos tribunais superiores
de outra posição jurídica. Ele defende a necessidade de independência
judicial.
— Me parece que a legislação que existe hoje equaciona bem a
questão e evita a extensão indevida de responsabilidade em cadeia. Ela
estabelece responsabilidade no caso de dolo e fraude. O juiz tem que
ser livre de pressão para decidir tanto por uma absolvição, quando for
necessário, quanto por uma condenação, quando os elementos de prova na visão jurídica dele assim indicarem. E isso gera uma preocupação
muito grande — disse.
No mesmo sentido, Flávio Jaime de Moraes Jardim, do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), também questiona
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a construção do conceito de culpa e dolo. Ele afirmou que o servidor
público tem medo de ser responsabilizado, mesmo quando não ocorreu
uma imperícia jurídica, mas apenas uma interpretação da norma que
acabou não prevalecendo. Ele propôs que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro seja referida no substitutivo.
— Esses dispositivos são fundamentais para construir a forma como
a culpa deve ser avaliada e averiguada nos casos de direito de regresso
— acrescentou.
O advogado foi apoiado nessa sugestão pelo advogado e professor
Márcio Cammarosano.

— Nós temos visto uma má compreensão — e até determinados
erros jurídicos — no que diz respeito a dolo. Hoje em dia, com muita
frequência, se tem confundido dolo com mera voluntariedade da conduta — explicou.
Para Ana Carolina Roman, vice-presidente da Associação Nacional
dos Procuradores da República (ANPR), essa hipótese de crime de interpretação gera o receio de restrição da atuação também do membro do
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Ministério Público Federal, com a possibilidade de responsabilidade civil
apenas com culpa, por exemplo.
Maurício Zockun, diretor do Instituto de Direito Administrativo Paulista (Idap), também questionou a responsabilização direta do agente
público.
— Você solta o agente público aos leões, porque nem a defesa pública ele tem ao seu favor. Quando ele pratica um ato é obrigado a contratar advogado privado para defendê-lo. É mais um ônus para o servidor. O dispositivo é válido, mas não é adequado neste momento, teria
que vir acompanhado de alguma garantia, então eu tenho ressalvas.
Nesta parte, o projeto de lei pode tornar a administração mais engessada do que ela é — afirmou.
Dano moral coletivo
O dano moral coletivo foi a maior preocupação da representante
do Ministério Público Federal, para quem o texto do substitutivo deveria ser mais detalhado. No entendimento da procuradora Ana Carolina
Roman, a questão já está prevista expressamente nas relações de consumo e é muito forte na Justiça do Trabalho (STJ), mas nem sempre é
reconhecida na Justiça Federal.
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— A maior dificuldade que o Ministério Público enfrenta é a prova
da dor, do sofrimento para o reconhecimento do dano moral coletivo.
Ou seja, é como concretizar um dano em uma situação que é naturalmente difusa, sentida por toda a sociedade, sem que você consiga individualizar o dano. Se estivesse expresso na lei, seria mais fácil lidar
— ressaltou.
Os casos ligados à responsabilidade de concessionárias de serviços
públicos foram citados como exemplos de dano moral coletivo pelo juiz
Felipe Albertini.
— A jurisprudência não está muito sedimentada sobre exatamente
a natureza de responsabilidade. É caso como ressolagem de caminhão,
animais na pista, superlotação em coletivos, assédio de passageiras, que
aparece muito nas varas cíveis e não estão bem resolvidos a extensão,
os limites da responsabilidade —observou.
Estatuto
A proposta que veio da Câmara dos Deputados é de um estatuto
com alcance nacional e incidência sobre todas as esferas federativas,
aplicando-se às pessoas jurídicas de direito público e privado, prestadoras de serviços públicos, e aos seus representantes (concessionários,
permissionários ou autorizatários), excluindo-se as estatais exploradoras de atividade econômica.
A emenda de Anastasia se organiza em duas partes, uma dedicada
ao direito material, outra ao direito processual. Ele manteve regido por
legislação específica, porém, a responsabilidade contratual, que considera mais bem encaixada na Lei de Licitações; a decorrente de desapropriação, por se tratar de microssistema com regras totalmente próprias;
e os casos de responsabilidade por risco integral.
Fonte: Agência Senado
18ª Reunião – 04/06/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
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Instruir o PL 1864/2019, que Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de
1940 - Código Penal, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
- Lei de Execução Penal, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, a Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a Lei nº 11.671, de
8 de maio de 2008, a Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, a Lei nº
12.850, de 2 de agosto de 2013, e a Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de
2018, para estabelecer medidas contra a corrupção, o crime organizado
e os crimes praticados com grave violência a pessoa.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 12/2019 - CCJ, Senador Marcos do Val
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PL 1864/2019, Senadora Eliziane Gama e outros
Participantes:
Sr. BRUNO CALABRICH, Procurador Regional da República (representante de: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL, Procurador da República)
gião

Sr. DOUGLAS FISCHER, Procurador Regional da República da 4ª Re-

Sr. EDUARDO DE VILHENA TOLEDO, Advogado (representante de:
FELIPE SANTA CRUZ, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil)
Sr. IVAN LIRA DE CARVALHO, Juiz Federal da 5ª Vara do Rio Grande
do Norte e Professor de Direito Penal da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte
Sra. RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE NASCIMENTO,
Membro colaboradora da Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público e Procuradora Regional da República (representante do Conselho Nacional do Ministério Público)
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Sr. GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ, Doutor e Mestre
em Direito Processual Penal pela USP.
Sr. ROGÉRIO GRECO, Professor, Jurista e Ex-Procurador de Justiça
do Estado de Minas Gerais
Sr. JOSÉ DARCY SANTOS ARRUDA, Delegado-Geral da Polícia Civil
do Estado do Espírito Santo
Sr. FÁBIO ALCEU MERTENS, Delegado de Polícia Federal (representante de: MAURÍCIO LEITE VALEIXO, Diretor-Geral do Departamento de
Polícia Federal)
Resultado: Realizada a Audiência Pública
Prisão em segunda instância divide debate
na CCJ sobre projetos anticrime
Da Redação | 04/06/2019, 16h43
A maioria dos participantes da audiência pública desta terça-feira
(4), que debateu o Projeto de Lei 1.864/2019, defendeu que as alterações propostas à legislação penal brasileira são boas, apesar de merecem aprimoramentos, mas se dividiram em um ponto conflituoso: a
prisão após julgamento em segunda instância.
Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
feita a pedido do relator do projeto, senador Marcos do Val (Cidadania-ES), a procuradora Raquel Branquinho lembrou que a Suprema Corte já
consolidou esse entendimento, e considera ser plenamente possível ao
Judiciário brasileiro a execução da pena após a condenação por juízes de
apelação, que é onde se avalia a questão probatória. A mudança também foi apoiada pelo procurador Douglas Fischer.
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— Quando se começou a ter esse tipo de punição, efetivamente o
custo do crime passou a ser mais pensado, mais dificultoso e com essa
consolidação pelo Parlamento brasileiro, vamos ter resultado muito
mais eficaz. Toda essa sistemática prevista no Código de Processo Penal
e na Lei de Execução Penal em relação à execução da pena a partir da
condenação em segundo grau é um avanço, uma consolidação do que já
temos, mas que precisa ser feita — disse Raquel.
Entretanto, na visão do especialista em Direito Processual Penal,
Gustavo Badaró, o projeto fez uma leitura deturpada da posição do Supremo. Segundo o jurista, o STF não disse que a condenação por órgão
colegiado permite a execução da pena, mas sim que a condenação em
segundo grau, terminadas as instâncias ordinárias, possibilita a prisão.
Como está redigido, o projeto já permite a prisão se houver condenação
pelo Tribunal do Júri, que ainda é primeira instância, apesar de ser órgão
colegiado.
— O projeto de lei propõe que no Tribunal do Júri, porque o júri é
colegiado, que o réu condenado em primeiro grau pelo Tribunal do Júri
já possa ter sua pena executada imediatamente. Isso me parece claramente inconstitucional e incompatível com a Convenção Americana de
Direitos Humanos, ainda mais no júri, que os jurados decidem de forma
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não motivada, há um menor controle sobre erro ou acerto da decisão
dos jurados. Peço que analisem a questão e eliminem essa possibilidade, porque me parece claramente inconstitucional — disse.
Plea bargain
Bruno Calabrich, procurador regional da República, defendeu os
três acordos penais propostos no projeto, que sugerem mecanismos de
solução negociadas e saídas abreviadas em processo penal.

— O processo penal arcaico é um processo penal em que não há espaço para negócios jurídicos, não há espaços para soluções negociadas.
O processo penal moderno é um processo penal que se abre ao consenso, que se abre à participação das partes para a solução. O processo penal moderno tenta superar o modelo litigioso, tenta conferir mais
poderes ao réu na decisão sobre o seu destino processual — afirmou.
Ele explicou que um desses acordos, de admissão de culpa, tem
recebido críticas injustamente, já que é diferente do plea bargain, praticado nos Estados Unidos. Pode ser aplicado a qualquer crime, independentemente da pena, para casos em que a denúncia já foi oferecida e
recebida e o juiz já julgou haver justa causa para o processo. Na justiça
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americana, há mínima intervenção judicial e na proposta brasileira, as
partes sugerem a pena a ser aplicada e o juiz é quem vai determiná-la.
— Há uma intervenção muito forte, muito intensa do Poder Judiciário sobre o controle, não só sobre a forma, não só sobre voluntariedade,
a ausência de coação, mas também sobre o conteúdo do acordo. Me
parece bem saudável que haja isso, uma interferência, uma participação
maior do Judiciário nesses acordos — defendeu.
Whistle Blower
Ivan Carvalho, juiz federal do Rio Grande do Norte, pediu atenção
dos senadores para a figura do “informante do bem” (chamado de whistle blower, em inglês), uma pessoa que leva ao conhecimento de autoridades informações sobre um ilícito civil ou criminal, sem que dele faça
parte.
Para o juiz, a proposta é democrática e ética, mas está escondida no
projeto e corre o risco de “não pegar”. Ele defendeu que haja uma boa
estrutura normativa para segurança e proteção do informante e credibilidade do sistema de apuração dos fatos informados.
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— Corremos o risco de colocar em um projeto amplo algo que vai
ficar esquecido e a contribuição que esse instituto poderia trazer no enfrentamento da criminalidade poderia ser zero — disse.
Carvalho sugeriu ainda que se aumente a recompensa, a participação garantida ao informante sobre o valor recuperado, fixado em 5% no
projeto. Na visão do juiz deveria considerar o paradigma dos honorários
advocatícios, até 20%, ou obedecer a uma escala de proporção de valores recuperados.
Prescrição retroativa
Douglas Fischer, procurador da República, afirmou que o projeto
deveria mudar o sistema de prescrição das penas e acabar com particularidades como a prescrição retroativa, quando ocorre a diminuição
do prazo prescricional a depender da pena aplicada. Ele defendeu que
a prescrição ocorra pela pena em abstrato, e não também pela pena
aplicada no caso concreto como ocorre hoje. Além disso, defendeu que
o prazo prescricional seja suspenso sempre que houver algum recurso
para instâncias superiores.
— Esse instituto não existe em nenhum lugar do mundo — disse.
Raquel Branquinho também sugeriu o aumento das penas para peculato e corrupção ativa e passiva, que hoje variam de 2 a 12 anos, mais
multa.
Presos
Voz dissonante, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Eduardo Toledo, afirmou que o endurecimento das penas proposto
pelo projeto pode gerar mais problemas para o sistema prisional, ao elevar o encarceramento no país, que já sofre com a falta de espaço para
os atuais 730 mil presos.
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— É muito importante analisar consequências que gerarão essas
mudanças legislativas e os custos delas, quais benefícios virão para a
sociedade brasileira —afirmou.
A senadora Juiza Selma (PSL-MT) afirmou que apresentará emendas para modificar os acordos de delação premiada. Sua preocupação é
que haja mais participação do Judiciário nesses acordos, em vez de o juiz
atuar como mero homologador do acerto firmado por outros órgãos.
Já a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) informou que apresentará sugestões de mudança ao texto, especialmente quanto ao Fundo Nacional de Política Antidrogas, para que não seja contingenciado e
possa ser usado na área educacional.
Projeto
O PL 1.864/2019 altera 13 leis e decretos nas áreas de atuação policial, regras de processo penal, banco de dados, progressão de regime,
corrupção e enriquecimento ilícito, entre outros e compõe o conjunto
de medidas anticrime e anticorrupção do governo federal.
As ações anticrime chegaram à Câmara em fevereiro. São três projetos de lei assinados pelo presidente Jair Bolsonaro e defendidos pelo
ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Em março, a seBalanço de atividades 2019 - 2020
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nadora Eliziane Gama apresentou no Senado três projetos com o mesmo teor das matérias enviadas à Câmara pelo Poder Executivo. O PL
1.864/2019 é considerado a espinha dorsal do pacote.
Fonte: Agência Senado
21ª Reunião – 11/06/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir o PL 1829/2019 que “Altera as Leis nºs 6.009, de 26 de dezembro de 1973; 7.565, de 19 de dezembro de 1986; 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998; 11.771, de 17 de setembro de 2008; 12.462, de 4
de agosto de 2011; 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e 13.146, de 6 de
julho de 2015, para promover a modernização do turismo no Brasil; e
revoga dispositivos da Lei nº 12.974, de 15 de maio de 2014, e a Lei nº
6.513, de 20 de dezembro de 1977.”
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 28/2019 - CCJ, Senador Rodrigo Cunha
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PL 1829/2019, Câmara dos Deputados
Participantes:
Sr. WALTER BITTAR, representante de: Associação Brasileira de
Resorts - ABR
Sr. HUILDER MAGNO DE SOUZA, Assessor Jurídico da Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis Nacional - ABIH
Sr. ORLANDO DE SOUZA, Presidente Executivo do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil - FOHB
Sr. WILKEN SOUTO, Assessor Técnico do Ministério do Turismo
Sra. GLÓRIA CRISTINA ROCHA BRAGA, Superintendente Executiva
do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
Sra. PAULA MAFRA LAVIGNE, Atriz, produtora e empresária do setor cultural
Sr. ROBERTO FREJAT, Cantor, compositor e guitarrista brasileiro
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Sr. NANDO REIS, Baixista, cantor, violonista e compositor brasileiro
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Direito autoral sobre música em quarto de hotel
gera controvérsias em debate
Da Redação | 11/06/2019, 13h38
Um projeto de lei que propõe a modernização do turismo no Brasil
— especialmente o trecho que trata da cobrança da taxa do Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) em quartos de hotéis — foi
discutido em audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) nesta terça-feira (11).
De autoria do ex-deputado Carlos Eduardo Cadoca, a proposta (PL
1.829/2019) atualiza conceitos e diretrizes do turismo às recomendações da Organização Mundial do Turismo (OMT) e de outros organismos
internacionais. Também incorpora à Lei Geral do Turismo (Lei 11.771,
de 2008) iniciativas e práticas já adotadas pelo Ministério do Turismo,
pela Embratur e pelo trade turístico nacional. Entre várias mudanças, o
projeto acaba com a classificação dos hotéis por meio de atribuição de
estrelas.
O assessor jurídico da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
Nacional (ABIH), Huilder Magno de Souza, defendeu o fim da cobrança
do Ecad nos quartos dos hotéis, alegando um “ponto de vista econômico”. Ao dizer que a incidência do tributo sobre essas unidades privativas
traz um “peso significativo” para a rede hoteleira, ele declarou que o
setor está em crise. Huilder citou os casos de 16 hotéis fechados no Rio
de Janeiro, 26 empreendimentos falidos em Belo Horizonte e 25 no Rio
Grande do Sul, desde 2016.
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— Não somos contrários à cobrança do tributo em áreas comuns,
mas à ideia de pagamento da taxa de cada apartamento, que é considerado um ambiente privado. Temos todo o respeito pelos artistas, sei do
trabalho, do cansaço, do que é compor, mas o momento agora é de cada
um ceder um pouco.
O presidente executivo do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), Orlando de Souza, também se posicionou contrariamente à
cobrança do Ecad nos quartos. Ele disse que cada apartamento é privativo e nem mesmo o dono do hotel pode ter acesso à unidade sem
autorização formal.
— A cobrança em espaços públicos é devida, mas considerar o mesmo para um ambiente particular é um sofisma. O quarto é uma área de
propriedade do hóspede, que alugou aquele apartamento e pagou por
ele naquele período.
Contrariedade
A representante do Ecad, Glória Cristina Rocha Braga, disse não ser
possível que a música brasileira seja prejudicada e, os músicos, penalizados com a medida. Para ela, os quartos de hotéis são ambiente coletivo
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e, portanto, está correta a lei de direitos autorais que prevê o recolhimento da taxa.
— Os hotéis não querem um preço melhor, querem não pagar direitos autorais, e isso nós, representantes dos criadores brasileiros, não
podemos admitir. Não penalizem a música — defendeu.

A atriz e empresária Paula Lavigne criticou a posição dos representantes do setor hoteleiro e afirmou que muitos precisam de “uma aula”.
Ao afirmar que a música engrandece o serviço — porque, segundo declarou, os profissionais da área “levam alegria às pessoas” —, a artista
avaliou que a crise dos hotéis não se deve ao recolhimento do tributo.
— Há essa demonização do artista, como se a gente ganhasse fortunas. Direito autoral não é tributação, e eu fico até constrangida por
falar coisas óbvias.
O compositor Roberto Frejat declarou estar surpreso ao ver que o
peso da crise do setor hoteleiro estaria sendo atribuído à categoria dos
artistas. Segundo ele, no momento em que o turismo no Brasil precisa de incentivos, o PL 1.829/2019 prevê a diminuição do percentual de
quartos adaptados para pessoas com deficiência e o fim da cobrança do
Ecad.
— A lei brasileira não pode se sobrepor a leis internacionais que o
Brasil assinou, e nenhuma delas pode ser desobedecida, como é exatamente o que acontece agora. Direitos autorais estão diretamente direcionados a direitos humanos, e a gente precisa ter muita responsabilidade em cima do que está sendo discutido aqui.
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O músico Nando Reis disse que direitos autorais são “sagrados” e
que o percentual do Ecad é significativo, especialmente para os compositores anônimos. Ao se queixar de comentários avulsos de que os
artistas “vivem de mamata”, o cantor declarou que trabalha seriamente
e representa os autores, a quem classificou de “profissionais invisíveis”.

— A crise não tem nada a ver com a gente. Não é justo que recaia
sobre nós a culpa sobre esses centavos, que recaem tão gravemente
sobre aqueles que nem poderiam estar aqui, por não conseguirem se
deslocar.
Governo
Assessor técnico do Ministério do Turismo, Wilken Souto disse ser
favorável à redação atual e manutenção de todos os artigos do PL, explicando que a proposta traz demandas de diversos setores da atividade
turística. Ele reconheceu que o texto apresenta desafios, já que a burocracia no ambiente de negócios e a alta tributação sobre o turismo
impedem a atração de investimentos. Wilken disse ainda que qualquer
nova tributação aumenta o custo para os empreendimentos e atrapalha
o crescimento do turismo no Brasil.
— O Ministério do Turismo é favorável a todas as medidas que possam facilitar a atuação dos prestadores de serviços turísticos e impactar,
direta ou indiretamente, na diminuição de custos para o empresário e,
assim, gerar emprego e renda. Esperamos que os senadores julguem a
matéria como ela veio da Câmara dos Deputados.
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Senadores
O relator da matéria, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que
presidiu a audiência pública, já sinalizou a intenção de manter a cobrança do Ecad sobre as áreas de uso exclusivo dos hóspedes. Na opinião
dele, a alteração traria diminuição do pagamento de direitos autorais
sem necessariamente baratear o custo da hospedagem.
Autor do requerimento para o debate, o senador Rodrigo Cunha
(PSDB-AL) elogiou o relatório de Randolfe, considerando necessário
buscar soluções que não prejudiquem o setor turístico, nem os compositores.

— Sem dúvida nenhuma, são os artistas que atraem o aquecimento
econômico, mas precisamos contextualizar essa legalidade e trazer segurança jurídica. Percebi aqui apelos dos dois lados. A questão precisa
ser aprofundada e, por isso, sou extremamente favorável ao debate.
O senador Eduardo Gomes (MDB-TO) destacou o papel dos artistas
brasileiros e disse que o desenvolvimento do setor hoteleiro tem outros
entraves. O parlamentar também elogiou o debate, afirmando que a
música é uma “indústria nos melhores países”. Ele defendeu a inclusão
das composições nas políticas nacionais.
Já a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) disse que o povo brasileiro tem dúvidas quanto à destinação dos valores arrecadados pelo Ecad
e opinou que o assunto deve continuar em discussão.
Fonte: Agência Senado
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25ª Reunião – 19/06/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Destina-se a ouvir do Ministro informações e esclarecimentos a respeito das notícias veiculadas na imprensa relacionadas à Operação Lava
Jato.
Participante:
Sr. SÉRGIO FERNANDO MORO, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Moro defende sua atuação como juiz e fala em grupo
criminoso para invalidar Lava Jato
Da Redação | 19/06/2019, 10h32

Mesmo alegando que as mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil podem ter sido alteradas, o ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sérgio Moro, defendeu nesta quarta-feira (19), em audiência
pública da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), sua atuação como juiz e afirmou que não há infrações ou desvios de conduta nas
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conversas com procuradores da Lava Jato. O ministro também apontou
a existência um grupo criminoso criado para invalidar condenações, prejudicar investigações em curso e atacar as instituições.
— Várias pessoas lendo essas mensagens não identificaram ilícitos,
ilegalidades ou qualquer desvio ético. Na tradição jurídica brasileira não
é incomum que juiz converse com advogado, policia. E no caso do juiz
criminal é comum que receba delegados e procuradores e converse sobre diligências que serão requeridas. Isso é absolutamente normal —
disse Moro.

Moro veio ao Senado prestar esclarecimentos sobre o vazamento
de mensagens supostamente trocadas com integrantes da força-tarefa
da Operação Lava Jato enquanto ainda era juiz. A reunião começou às
9h18. O ministro tinha 30 minutos para sua exposição inicial, mas usou
pouco mais de 20 minutos em sua explanação. Durante sua fala, ele ressaltou que não pode confirmar a autenticidade pois não tem mais acesso às mensagens. Disse que seu celular foi hackeado e que não utiliza o
aplicativo Telegram desde 2017.
— Eu saí do Telegram e não tenho essas mensagens para afirmar
se são autênticas ou não. Tem algumas coisas que eventualmente posso
ter dito. E algumas que me causam estranheza. Mas vejo que podem ser
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parcialmente adulteradas. Por isso, desde o início sempre nos referimos
como supostas mensagens, pois não tenho como verificar a legitimidade de material — disse.
Sobre o ataque a seu celular, Moro contou que a invasão está sendo
apurada pela Polícia Federal e afirmou que não tem “nenhum receio do
que tem dentro do aparelho”. Para ele, não foi ação de um hacker isolado, mas de um grupo criminoso.
— Quem faz essas operações de contrainteligência não é um adolescente com espinhas, mas um grupo estruturado. Isso é um ataque a
instituições — avaliou o ministro.
Segundo reportagem do The Intercept Brasil, o ex-juiz mantinha colaboração com procuradores durante a Operação Lava Jato, prática que
seria contrária ao que manda a Constituição. Moro disse que se colocou
à disposição da CCJ para esclarecimentos por conta do sensacionalismo
que está sendo feito sobre as notícias veiculadas pelo site. Moro disse
que o site violou regras do jornalismo e reclamou de não ter sido ouvido
antes da publicação das matérias.

O ministro saiu ainda em defesa da Lava Jato ao afirmar que a operação “foi responsável pela quebra no padrão de impunidade no Brasil”.
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Antes da exposição inicial de Moro, o senador Humberto Costa (PT-PE) pediu esclarecimentos sobre quais condições os senadores ouvirão
as explicações de Moro, como investigado ou convidado. A senadora
Simone Tebet esclareceu que Moro não comparece à CCJ nem como
testemunha, nem como investigado, e sim como uma autoridade que
veio voluntariamente à Casa para fazer esclarecimentos.
Em seguida começaram os questionamentos dos senadores. Conforme explicou a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS),
os senadores inscritos, intercalados por ordem de partido, terão cinco
minutos para perguntas. O ministro terá o mesmo tempo para resposta
e, depois serão mais dois minutos para réplica e tréplica.
Vazamentos
As primeiras reportagens apontando para a troca de mensagens
entre Moro, o procurador Deltan Dallagnol e outros integrantes da força-tarefa por meio do aplicativo Telegram sobre procedimentos e decisões em processos foram publicadas no dia 9 deste mês pelo site The
Intercept Brasil. O ministro se ofereceu a vir voluntariamente ao Senado
depois que o senador Angelo Coronel (PSD-BA) apresentou requerimentos para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) ouvisse Moro e Dallagnol.
Fonte: Agência Senado
Moro nega conluio com Ministério Público em sentenças da Lava Jato
Da Redação | 19/06/2019, 12h49
A relação entre juízes, promotores, advogados e delegados dominou parte dos debates na audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) com o ministro da Justiça e Segurança Pública,
Sérgio Moro, nesta quarta-feira (19). O ex-magistrado rebateu a acusação de que agiu de forma parcial na Operação Lava Jato com números.
Segundo ele, foram 90 denúncias, 45 sentenças e 44 recursos interpostos pelo Ministério Público. De 291 acusados, 211 foram condenados e
63 absolvidos, o que demonstra não ter havido convergência de ações.
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— Qual o conluio? Qual a convergência? O que havia no fundo era
muita divergência. Também existe parcial convergência: não quer dizer
que, se absolvo alguém, tenho conluio com advogado. E também não
quer dizer que, se condeno alguém, tenho acordo com o Ministério Público. A Lava Jato não era de atuação exclusiva minha. Aliás, nunca um
juiz teve tanto recurso contrário às suas decisões como eu, por que os
casos eram difíceis e envolviam pessoas poderosas. Quem foi condenado foi condenado nas provas que cometeu corrupção. E grande corrupção — explicou.
Ainda segundo o ministro, são normais na Justiça brasileira as conversas entre integrantes do processo, e o aplicativo Telegram usado era
apenas para agilizar a troca de informações. Ele disse que também recebia advogados, como comumente outros juízes fazem.
— Eu recebi advogados em minha sala. Conversávamos informalmente. Não é adiantamento de decisão, não é conselho, mas uma interlocução normal em qualquer fórum de Justiça. O dado objetivo é que
não há nenhuma espécie de conluio [...] O aplicativo foi apenas uma
troca mais rápida de conversa, se é que são de todo autênticas. Não
tem nenhum aconselhamento, apenas uma interlocução. Não tem com-
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prometimento da impessoalidade. Onde está o comprometimento da
imparcialidade? — indagou.

Apoio
O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) defendeu
o ex-magistrado e disse que Moro foi vítima de autores de crimes cujos
autores precisam ser identificados. Ainda segundo o senador, quem conhece o sistema jurídico brasileiro sabe que conversas no curso do processo acontecem, são os famosos “despachos auriculares”.
O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), por sua vez, lembrou
que a maioria das operações anteriores contra a corrupção no Brasil foram sepultados em brechas jurídicas ou estratégias políticas. E, segundo
ele, as decisões da Lava Jato foram objeto de centenas de recursos interpostos pelos melhores advogados e pelas bancas mais caras e, ainda
assim, resistiram incólumes.
— Tem gente condenada em quatro instâncias. Os melhores advogados do Brasil. E cabe perguntar: pagos, não se sabe como. E ninguém
pode fingir inocência em não saber o nível de acesso dos advogados aos
tribunais. Mesmo assim, a maioria das decisões foi mantida. As provas
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foram absolutamente sólidas. O que restou aos condenados e ao grupo
político ferido de morte é uma batalha de narrativas políticas. Nesse
caso, as instituições brasileiras foram testadas a exaustão. Recursos infindáveis. E o que sobrou foi isso — opinou.
Os senadores Marcos do Val (Cidadania-ES) e Soraya Thronicke (PSL-MT) também saíram em defesa do ministro Moro. Para ele, os vazamentos das conversas — as quais não se pode atestar a veracidade —
deixa claro a tentativa de se barrar a luta contra a corrupção no país.

Críticas
O senador Weverton (PDT-MA) fez questão de ressaltar que não se
trata de discutir a luta da sociedade brasileira contra a corrupção, mas a
conduta de um ex-juiz num processo. Para ele, os brasileiros merecem e
precisam saber a verdade.
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), que foi delegado de polícia, disse que o comportamento de Sérgio Moro e do procurador Deltan
Dallagnol violou o que há de mais “sagrado no processo penal”: a isonomia e o tratamento igual entre as partes.
— Se eu tivesse contato por WhatsApp com advogado de contra
quem instaurei inquérito, acho que sairia preso da delegacia do qual
era titular. O juiz está para o processo assim como o delegado para o
inquérito — afirmou.

736

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Já o senador Rogério Carvalho (PT-SE) quis saber se Moro manteve
contatos regulares com desembargadores do Tribunal Regional Federal
(TRF-4). Ele também quis saber se a esposa do ex-juiz advoga ou já advogou para empresas internacionais do setor petrolífero, se o juiz havia
pago R$ 170 mil para um curso de media trainning para ir ao Senado
prestar esclarecimentos e sobre a dosimetria das penas impostas.
— Essas perguntas são para saber que relação o senhor tinha com
outros membros da operação, já que o senhor o tempo todo disse como
o Ministério Público deveria agir. O senhor não guardou distância — alegou.
O ministro disse que a mulher dele nunca trabalhou para petrolíferas e sequer atua nas áreas cível e penal e negou ter feito curso de
mídia. Ainda segundo ele, no curso da Lava Jato, houve fake news dizendo que ela atuaria para a Shell e que ele estava a serviço do serviço de
inteligência americano.
— Esse fato não existiu. O senhor está fantasiando. Desde que
ocorreram os fatos, procuramos parlamentares para esclarecer, e o único auxilio que tenho recebido é da assessoria de imprensa do Ministério
da Justiça. Não preciso de mídia para vir aqui falar a verdade — afirmou.
Sérgio Moro disse ainda nunca ter dirigido atuações dos tribunais
superiores e nunca ter conversado sobre dosimetria de pena em juízo
recursal. Ainda segundo ele, é normal o quantitativo das penas serem
revistas.
Fonte: Agência Senado
‘Não tenho apego ao cargo. Se houver irregularidade,
eu saio’, diz Sergio Moro
Da Redação | 19/06/2019, 16h43
O ministro da Justiça, Sergio Moro, disse em audiência na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (19) que não tem apego ao cargo ocupado por ele no governo Bolsonaro e que sai se houver
alguma irregularidade da parte dele.
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O ex-juiz respondeu a pergunta do senador Jaques Wagner (PT-BA),
que lembrou o fato de o ministro ser o chefe da Polícia Federal, o que
poderia comprometer a imparcialidade das investigações.
— Não tenho apego ao cargo em si, se houver irregularidade de
minha parte eu saio. Mas não houve, porque sempre agi com base na
lei e de modo imparcial. Se o site divulgar tudo sem adulteração e sem
a construção de interpretações, vai se verificar que minha atuação foi
íntegra — afirmou Moro, que insistiu em dizer que o site The Intercept
Brasil (que divulgou mensagens trocadas entre o ex-juiz e procuradores
da Lava Jato) faz sensacionalismo.
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Ao apoiar o ministro, o senador Major Olimpio (PSL-SP) disse que
Moro agiu o tempo todo amparado na lei e nos princípios e, por isso,
não há que se falar no afastamento do ministro, até porque não é o que
a população deseja.
— Tenha certeza de que o povo brasileiro conta demais com Vossa Excelência [...] Não há nada comprometedor, por isso a sua
tranquilidade, a tranquilidade do povo brasileiro. Uma diminuição
da imagem de Vossa Excelência é uma derrota da Justiça desse
país — afirmou.
Comissão de inquérito
As conversas vazadas entre o ministro Sergio Moro e o procurador
Deltan Dallagol são motivo para a criação de uma comissão parlamentar
de inquérito (CPI), na opinião do senador Cid Gomes (PDT-CE). O parlamentar sugeriu a criação de CPI para investigar não só os vazamentos,
mas para apurar e sugerir medidas legislativas para dar mais segurança
ao sigilo das comunicações no país.
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O senador sugeriu também a alteração na lei processual penal para
que o juiz que instrui o processo não seja o mesmo que vai julgar. Para
ele, seria uma medida fundamental para garantir a imparcialidade do
julgador e serviria de medida protetiva para o futuro dos processos. Cid
Gomes deixou claro não ser a favor do fim da Lava Jato e fez críticas à
postura do ministro na audiência da CCJ:

— O ministro trouxe três ou quatro mantras e tem repetido aqui.
Da mesma forma que citou juristas que não enxergam o conluio, há outros juristas que dizem o contrário. Eu não quero tomar partido e nem
jamais defenderei que se ponha fim à Lava Jato. Penso que a Justiça tem
que ser imparcial. Dou um doce a quem disser o nome do atual juiz da
13ª Vara de Curitiba, e isso é prova de que sua postura é de sensacionalismo, de querer aparecer e de se colocar como salvador da Pátria —
atacou.
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Delação premiada
O uso das delações premiadas ao longo da Lava Jato também foram
abordadas na audiência. O senador Jean Paul Prates (PT-RN) quis saber
como eram feitos os procedimentos e por que não eram usados outros
expedientes de investigação.
— Gostaria de esclarecer sobre o uso das delações sobre outros
métodos de investigação, como acareações. No fim das contas, fica parecendo que todo mundo delata para cima. A pessoa vai delatando e
sendo liberada e no final quem tá preso é o presidente da República —
afirmou.
O senador Renan Calheiros (MDB-AL), por sua vez, indagou se o ex-juiz tinha participado de algum acordo antes de 2013, quando foi aprovada a Lei do Crime Organizado, que trata também do procedimento.
Renan também indagou se Moro tinha conhecimento de alguma central
de grampos instalada na Procuradoria-Geral da República, na época do
ex-procurador-geral Rodrigo Janot.
— Acho que essa audiência é uma preliminar para a sabatina quando o senhor for indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). É muito importante esclarecer tudo. Defendo sua presunção de inocência e acho
que não está obrigado a responder questões concretas desse noticiário,
mas são coisas graves — afirmou Renan, que insistiu com a presidente
da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), para ter mais tempo para perguntar.
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Sergio Moro lembrou que o instituto da delação já estava previsto
de forma esparsa em outras legislações, inclusive com previsão de redução de penas. Portanto, já havia autorização legislativa para os procedimentos. Ele também disse que não tinha contato com Rodrigo Janot,
que ficava em Brasília, e não poderia saber sobre uso de grampos.
O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) disse que o Brasil se viu diante
de crimes complexos, praticados por uma organização criminosa que
aparelhou o Estado brasileiro.
— Trata-se de um esquema sofisticado e complexo, arquitetado
com distribuição de propina. Evidentemente, não se esperava combater
isso com ingenuidade. É óbvio que tivemos que ter uma força-tarefa
para enfrentar. Nossa legislação avançou com técnicas modernas como
a delação premiada e que exigem estreita colaboração entre os agentes
públicos — avaliou.
Sobre uma possível vaga no Supremo, o senador Flávio Bolsonaro
(PSL-SP) disse que estava presente quando Moro e Bolsonaro, recém742
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-eleito, se conheceram e que não se falou sobre uma indicação ao STF.
Moro confirmou:
— Vossa Excelência foi testemunha. Houve especulações de contato com Bolsonaro lá atrás, mas eu não conhecia. Quando falaram que eu
o ignorei num aeroporto, liguei para ele para pedir desculpas. Depois,
só depois da eleição. Essa história de vaga no Supremo é uma fantasia
e nunca estabeleci essa condição. Vossa Excelência é testemunha — esclareceu Moro.

Ruptura
Os senadores Plínio Valério (PSDB-AM), Elmano Férrer (Podemos-PI), Mecias de Jesus (PRB-RR), Nelsinho Trad (PSD-MS) e Juíza Selma
(PSL-MT) saíram em defesa do ministro e da Operação Lava Jato. Para
eles, a operação veio para para mudar um paradigma no Brasil e mostrar que a Justiça vale para todos, independentemente de classe social e
poderio econômico dos criminosos.
— Depois de 75 anos de vida, passei a ver poderosos presos. É um fato
inusitado para mim, o que ocorreu de 2014 até aqui. E esse sentimento
que tenho é da maioria do povo. Vivemos uma corrupção endêmica,
não só no setor público, mas no setor privado. Temos que ir em frente
— afirmou Elmano Férrer.
Fonte: Agência Senado
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Moro chamou de ‘sensacionalismo’ e ‘trivial’
comentários sobre Fux e FHC
Da Redação | 19/06/2019, 19h00
Embora tenha dito não reconhecer a veracidade do conteúdo publicado pelo site The Intercept Brasil, o ministro da Justiça Sergio Moro
comentou algumas das mensagens trocadas entre ele e procuradores
da Lava Jato, ao longo de oito horas e meia de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), nesta quarta-feira(19). Entre os
trechos que foram alvos de questionamentos dos senadores estavam as
menções ao ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux e ao ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso.

Durante o debate, o ministro defendeu sua atuação como juiz, falou em grupo criminoso para invalidar a Lava Jato; negou conluio com
Ministério Público; afirmou que não tem apego ao cargo; disse aos senadores que não tem acesso às mensagens.
Moro foi questionado por Lasier Martins (Podemos-RS), Jorge Kajuru (PSB-GO) e por outros parlamentares sobre o fato de ter dito que
acreditava em Fux. Na conversa, segundo o site, o procurador Deltan
744

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Dallagnol e o então juiz Sergio Moro fazem referências aos ministros do
STF Luiz Fux e Teori Zavascki, que faleceu em 2017. Ao citar uma suposta
disputa entre Moro e Zavascki em torno da Lava Jato, Dallagnol relata
ter recebido apoio entusiasmado de Fux. Em resposta, o então juiz manifestaria satisfação com o magistrado: “In Fux we trust (em Fux nós
confiamos).” Segundo Moro, o conteúdo é “trivial”.
— Desse conteúdo trivial, olha, há coisas que eu posso ter dito, não
necessariamente nesses termos; há coisas que me causam estranheza.
No caso ali do comentário elogioso do Luiz Fux, o Luiz Fux é um magistrado que eu respeito, assim como respeito vários outros ministros do
Supremo Tribunal Federal, assim como respeito todos os ministros do
Supremo Tribunal Federal e a própria instituição — disse o ministro.
Em diversos momentos da audiência, Moro criticou o site e as reportagens sobre os vazamentos, que classificou como “sensacionalistas”. Ressaltou também que não reconhece a autenticidade das mensagens e afirmou que não vê nada de irregular nos conteúdos.
— Esse site fez uma especulação, uma fantasia em cima daquilo —
criticou.
FHC
Em relação ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Sergio
Moro, quando ainda era juiz da Operação Lava Jato, teria advertido o
procurador Deltan Dallagnol sobre a conveniência de investigá-lo. De
acordo com matéria divulgada nesta terça-feira (18) pelo The Intercept
Brasil, o procurador teria argumentado que investigar todos reforçaria
a “imparcialidade” da força-tarefa. O então juiz retruca, segundo as
mensagens divulgadas: “Ah, não sei. Acho questionável, pois melindra
alguém cujo apoio é importante.” A questão foi levantada pelos senadores Weverton (PDT-MA) e Humberto Costa (PT-PE). Moro reforçou que
nunca interferiu no processo.
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— O caso nunca passou pelas minhas mãos, como é que eu interferir em alguma coisa? Como é que eu fiz alguma coisa? Qual a prova de
que eu fiz alguma coisa em relação àquele tipo de mensagem? Agora, o
site divulga com todo aquele sensacionalismo, como se tivesse alguma
obstrução ou interferência indevida a minha parte — rebateu.
A senadora Juíza Selma (PSL-MT) afirmou que “não havia a mínima
necessidade de se mandar processo nenhum para São Paulo, de se expor indevidamente uma pessoa, cujo crime atribuído seria caixa dois”,
já prescrito à época das mensagens. Tasso Jereissati (PSDB-CE) também
saiu em defesa de FHC que, conforme apontou, “não é acusado e não é
acusador”.
Sensacionalismo
Roberto Rocha (PSDB-MA) e Jorge Kajuru (PSB-GO) questionaram
os vazamentos. Para Rocha, os vazamentos a conta-gotas “parecem
uma conspiração para não se votar a reforma da Previdência”. Já Kajuru,
classificou como criminoso o que fez o site jornalístico.
746
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— Isso não é jornalismo investigativo. Fiz jornalismo investigativo
por 40 anos. Nunca grampeei ninguém — disse.
Já os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Paulo Rocha (PT-PA) afirmaram que Moro insistiu durante a audiência em desqualificar o site
The Intercept Brasil e seu jornalismo investigativo. Para os senadores, as
operações da Lava Jato é que eram sensacionalistas.
— O ministro insiste o tempo todo em desqualificar o site e chamá-lo de sensacionalista, mas só queria lembrar que o site e o jornalista
já foram ganhadores daquilo que se chama o Oscar do jornalismo, com
a revelação dos WikiLeaks. Foi uma medida sensacionalista divulgar as
conversas grampeadas da presidente da República Dilma Rouseff? —
indagou Wagner.
Para o ministro, os demais veículos de imprensa deveriam questionar como o The Intercept Brasil chegou à conclusão de que as conversas
seriam autênticas.
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— Como fez essa verificação? Que tipo de material foi recebido?
Como eles sabem que esses materiais são autênticos e extraídos de celulares de procuradores da República? — questinou.
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) perguntou se o ministro faria alguma
autocrítica da forma como atuou na Lava Jato.
— Agiria de forma diferente olhando em retrospecto? Se as conversas estão na nuvem, o senhor abriria mão do sigilo e, dessa forma,
tornarra públicas todas as conversas? — perguntou.

Em resposta, Moro disse que talvez pelo sensacionalismo como
essas mensagens foram divulgadas, tenham causado em Randolfe uma
avaliação errada do que aconteceu.
— Não são incomuns conversas entre juízes, procuradores, policiais
e advogados no cotidiano de nossa prática forense — afirmou.
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Pacote anticrime
O tema segurança pública também foi abordado durante a audiência na CCJ. Depois de lembrar a chacina no sistema prisional do Amazonas, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) pediu que o ministro volte à
comissão para um debate sobre violência e sistema prisional. Segundo
ele, “são duas mazelas a serem enfrentadas pelo país”.
Ainda segundo Braga, o combate à corrupção é o maior desejo dos
brasileiros. E melhorar a estrutura jurídica em torno do tema é fundamental. Ele lembrou que o Senado vai votar na semana que vem o projeto conhecido como Dez Medidas contra a Corrupção (PLC 27/2017) e
citou ainda o Pacote Anticrime enviado pelo ministro ao Congresso.
— A Lava Jato precisa ser apoiada e toda investigação tem que ser
apoiada e levada às últimas consequências. Estamos aqui tentando colocar bom senso, o que não queremos é quebrar o estado de direito —
disse.
O ex-juiz Moro explicou que, desde que assumiu o novo cargo, uma
das ideias iniciais foi apresentar um pacote de leis que fosse firme contra a corrupção, crimes violentos e crime organizado, visto que os três
problemas estão relacionados.
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— A reforma da Previdência é importante, mas temos que passar a
discutir outros temas como o pacote anticrime — defendeu o ministro.
A presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), considerou o debate
importante para esclarecer os fatos e ressaltou a ponderação dos senadores.
— Esta é a Casa da moderação — disse a senadora.
Outros senadores que participaram do debate foram Chico Rodrigues (DEM-RR), Telmário Mota (Pros-RR), Vanderlan (PP-GO), Luis Carlos Heinze (PP-RS), Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), Eliziane Gama
(Cidadania-MA), Styvenson Valentim (Podemos-RR) e Rose de Freitas
(Podemos-ES).
Fonte: Agência Senado
26ª Reunião – 25/06/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
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Instruir o PLC nº 175/2017, que “Regulamenta a profissão de leiloeiro público oficial. ”
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 27/2019 - CCJ, Senador Marcelo Castro
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PLC 175/2017, Câmara dos Deputados
Participantes:
Sra. FERNANDA REGINA VILARES, Coordenadora-Geral de Atos
Normativos em Matéria Penal da Assessoria Especial de Assuntos Legislativos (representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública)
Sr. ROBERTO BORN, Auditor Fiscal do Departamento Geral de Programação e Logística da Secretaria Especial da Receita Federal (representante do Ministério da Economia)
Sr. VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO, Presidente
da ALEIBRAS - Associação da Leiloaria Oficial Brasileira Apresentação
Sra. FABIANA LOPES PINTO SANTELLO, Presidente da Associação
Brasileira de Gestoras de Alienações Judiciais e Extrajudiciais – ABRAGES
Sr. ERONIDES SANTOS, Promotor de Justiça de Falências do Ministério Público do Estado de São Paulo
Sr. PAULO MARIA TELES ANTUNES, Advogado e Procurador da Associação Brasileira dos Leiloeiros e Entidades (ASBRALE)
Sra. LARISSA MARIA DE MORAES LEAL, Advogada e Procuradora
da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais (AMMMG)
Sr. DALTON LUIZ DE MORAES LEAL, Leiloeiro Público
Resultado: Realizada a audiência pública.
Relator defende alteração de projeto que regulamenta
profissão de leiloeiro
Da Redação | 25/06/2019, 18h31
Aprovado pela Câmara dos Deputados em 2017, o projeto que
regulamenta a profissão de leiloeiro público oficial será alterado pelo
relator da proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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do Senado (CCJ), Marcelo Castro (MDB-PI). O senador disse ao final de
audiência pública convocada para instruir o projeto, que vai buscar “o
máximo de consenso possível” em torno do PLC 175/2017. No debate
desta terça-feira (25), empresas que atuam no setor de leilões, Receita
Federal e órgãos públicos, criticaram diversos pontos do projeto.
Mesmo entre leiloeiros há divergências: alguns defendem o projeto
como uma proteção para esses profissionais que estariam ameaçados
pelo avanço de empresas nacionais e multinacionais por falta de regulamentação adequada. A lei que regula o setor é de 1932 (O Decreto-lei
21.981). Outros, contudo, consideram que a atual redação do projeto
não avança em relação ao texto assinado pelo então presidente Getúlio
Vargas e ainda amarra a competitividade do setor.

Para o relator, uma nova legislação é urgente para, por exemplo,
acabar com o enorme quantitativo de veículos acumulados nos pátios
dos Detrans à espera de leilões.
— Vou fazer meu relatório, muito provavelmente um substitutivo,
mas depois de pronto, vou consultar todas as partes e ver o que podemos negociar no que está em conflito, pensando no bem público, na
maior eficiência e sem desmerecer o papel do leiloeiro — disse o senador.
A proposta em análise prevê, entre outros pontos, que é livre o
exercício da atividade, desde que o profissional tenha matrícula na junta
comercial. Conforme o projeto, não é permitida matrícula em mais de
uma unidade da Federação. Ainda de acordo com o texto, “nos leilões
judiciais, e nos da administração pública, direta ou indireta, os bens se752
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rão leiloados por leiloeiro matriculado na unidade da Federação onde
se encontram localizados, no caso de bens imóveis, ou armazenados,
no caso de bens móveis”. Essas são justamente algumas das questões
controversas do PLC, apresentado pelo ex-deputado Carlos Manato e
que ganhou nova redação pelas mãos do então deputado Covatti Filho,
relator na Câmara.
Para Fabiana Santello, representante das empresas gestoras de leilões judiciais e extrajudiciais, que segundo ela, “prestam serviços auxiliares aos leiloeiros públicos nas áreas de tecnologia da informação e
assessoramento jurídico”, a limitação da atuação do leiloeiro por estado
inviabiliza o funcionamento dessas empresas que atuam muitas vezes
nacionalmente.
Ela criticou também a proibição de o leiloeiro utilizar nome fantasia
ou uso de marcas, logotipos e demais símbolos de empresas e a determinação de que o nome do domínio na internet utilizado pelo leiloeiro tenha que fazer referência à pessoa física. Segundo ela, todas essas
determinações e vedações atrapalham o alcance, divulgação e transparência dos leilões eletrônicos e o princípio da livre concorrência. Fabiana reforçou ainda que a Abrages (Associação Brasileira de Gestoras de
Alienações Judiciais e Extrajudiciais) defende a presença do leiloeiro em
todos os leilões e não quer substituí-los.
— Trabalharemos sempre com os leiloeiros. Sem nenhuma vontade
de ser mais que o leiloeiro, mas sim prestadores de serviços — defendeu.
Mas a advogada e procuradora da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais, Larissa Leal, disse não ver qualquer ameaça a
essas empresas no projeto.
— Eu não vi nenhuma determinação de que gestoras de leilão devem desaparecer. Devem desaparecer aquelas que não atuam como
gestoras, substituindo o leiloeiro público oficial — avaliou
Também em defesa do projeto, o leiloeiro público Dalton Leal disse que esses profissionais devem ser olhados não como mercado, mas
como um agente indispensável para a sociedade e para o estado brasileiro que goza de notoriedade pública para efetuar os leilões. Ele disse
ver com certa resistência essa “modernização exacerbada” nos leilões.
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— A minha resistência a essa modernização exacerbada é que ela
seja feita com base na descaracterização da profissão. Leiloeiro consegue acompanhar mudanças tecnológicas, mas sempre teve como âncora no seu trabalho a sua notoriedade pública. Não é uma empresa
qualquer, não é um negócio privado. É o leiloeiro — argumentou.
Na visão de Vicente de Paulo Costa Filho, presidente da Associação
da Leiloaria Oficial Brasileira, o projeto é um retrocesso porque desconsidera as regras do mercado e traz limitações aos leiloeiros. Ele defendeu uma nova redação para proposta.
— Queremos que o projeto regulamente a atividade e permita a
atividade crescer. Esse PL só limita o leiloeiro. Que o leiloeiro possa fazer
parcerias, negócios, associação e link livremente, para poder desenvolver a atividade e que possa explorar ilimitadamente o mundo digital —
defendeu.
Receita Federal
Outro ponto que colocou os participantes da audiência em lados
opostos foi a determinação de que os órgãos da administração pública
direta ou indireta deverão, obrigatoriamente, contratar leiloeiro para a
venda de bens móveis ou imóveis. Para o auditor fiscal da Receita Federal Robero Born, a medida exclui a possibilidade de o leilão ser conduzido por servidor público, como ocorre hoje em diversos órgãos, o que
representaria um ônus a mais para o setor público e menos dinheiro no
caixa da União. Ele citou o caso da própria Receita, que hoje é responsável pelos seus leilões e que, com a aprovação do projeto, teria que
gastar ao menos 5% do valor do leilão na contratação de um leiloeiro.
— Nós da Receita Federal há décadas realizamos leilões. Temos
plena experiência desse assunto. A gente não pode ficar refém de uma
contratação — disse Born, ao destacar que uma parte da arrecadação
com leilões vai para a Seguridade Social e outra para o Tesouro Nacional.
Fernanda Vilares, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, argumentou que a retirada desse trecho do projeto não significa dispensar
a contratação de leiloeiro, mas deixá-la como opcional, como já ocorre.
— Pode haver situação em que, não havendo servidor apto, a administração pública contrate um leiloeiro — assinalou
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Mas o leiloeiro Dalton Leal lamentou. Para ele, alguns setores do
governo veem o leiloeiro como “custo” e não “investimento”. Segundo
ele, já estaria comprovado que a participação desses profissionais aumenta a arrecadação de leilões.
— O leiloeiro público oficial é um investimento de altíssimo resultado — destacou.
Fonte: Agência Senado
29ª Reunião – 27/06/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 115/2015 que “Altera a redação do art. 228 da Constituição Federal”.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 19/2019 - CCJ, Senador Marcelo Castro
- REQ 33/2019 - CCJ, Senador Rogério Carvalho
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PEC 115/2015, Câmara dos Deputados
Participantes:
Sr. GUILHERME ZANINA SCHELB, Procurador Regional da República
da 1ª Região e Mestre em Direito Constitucional pela UFPR
Sr. THALES CEZAR DE OLIVEIRA, Procurador de Justiça Criminal e
Assessor Especial da Presidência da Associação Paulista do Ministério
Público (representante de: PAULO PENTEADO TEIXEIRA JUNIOR)
Sr. FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS, Advogado e Professor
no Instituto de Direito Público Brasiliense – IDP
Sra. MARISA RITA RIELLO DEPPMAN, Advogada
Sr. ELIAS MILER DA SILVA, Coronel da PMSP; Advogado; Doutor e
Mestre em Segurança e Ordem Pública
Sr. JOSÉ EDUARDO CARDOZO, Advogado e Ex-Ministro da Justiça
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Sra. LUCIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA, Titular da 8ª Promotoria de Justiça Infracional da Infância e da Adolescência do MPDFT (representante de: Associação Brasileira de Juristas pela Democracia)
Sra. DEISE BENEDITO, Advogada especialista em relações de gênero e raça, Mestre em Direito e Crimonologia pela Unb e Ex-Perita do
Mecanismo Nacional de Combate à Tortura
Sr. OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR, Assessor Jurídico da
OAB (representante de: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil)
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Redução da maioridade penal gera controvérsias em debate na CCJ
Aline Guedes | 27/06/2019, 15h18
A proposta de redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16
anos nos casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal
seguida de morte gerou controvérsias em debate da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta quinta-feira (27).
A mudança está prevista numa proposta de emenda constitucional
(PEC 115/2015) que tramita no Congresso desde 1993. Na CCJ, ela será
relatada pelo autor do pedido para o debate, senador Marcelo Castro
(MDB-PI). Ele justificou a audiência dizendo que é preciso atualizar os
parlamentares em primeiro mandato sobre o tema.
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— Estamos tratando de um assunto da mais alta relevância e complexidade, para o qual não encontramos um norte firme e consensual
no direito comparado. Alguns países entendem de um jeito, outros de
outro. Por isso, precisamos de um diálogo transparente, com pessoas
de visões diferentes, a fim de elaborarmos uma legislação adequada ao
nosso país — explicou o parlamentar.
O procurador regional da República Guilherme Zanina Schelb disse
que o tema deve ser tratado do ponto de vista civilizatório, com a inclusão dos pais e das famílias na educação e nos cuidados com as crianças
brasileiras. Para ele, é claro que a sensação de impunidade estimula os
adolescentes às práticas violentas.
— A responsabilização isolada tem que ser colocada de um ponto
de vista amplo. É fundamental a existência de pais responsáveis, que
cuidem dessas crianças. E ter em mente que a falta de punição condizente leva a sociedade a, inclusive, querer fazer justiça com as próprias
mãos — alertou.
O procurador de Justiça Criminal e assessor especial da Presidência
da Associação Paulista do Ministério Público, Thales Cezar de Oliveira, é
favorável à redução da maioridade penal. Ele defendeu a modernização
da legislação brasileira e explicou que a possibilidade de penalização
para quem tem 16 anos se justifica pelas estatísticas que apontam o
ingresso dos jovens no mundo do crime nessa idade.
— A lei precisa ter o dinamismo que a própria sociedade tem, sob
risco de se tornar uma lei morta. A sociedade de 1960, com seus valores
éticos, não é a mesma de 2019. A sociedade muda, evolui, exige novas
demandas e até por isso se está discutindo uma nova forma de Previdência.
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Thales afirmou, no entanto, que a redução da maioridade deve vir
acompanhada de um conjunto de normas que garanta direitos individuais, para que a eventual alteração da Carta Magna possa surtir efeitos.
— A mudança é necessária, viável, mas deve vir dentro de um pacote de medidas sociais que invista na família, na saúde, na educação, de
forma a retirar essa criançada da rua e do mundo das drogas.
Ponderações
Advogado e professor no Instituto de Direito Público Brasiliense
(IDP), Fabrício Juliano Mendes Medeiros disse que é preciso escapar de
uma “interpretação literal e pobre” da lei. Para ele, a mudança pretendida pela PEC não subverte o princípio da proteção da dignidade humana,
porque a medida não viola direitos.
— Quero reafirmar que estamos diante de um caso difícil, que envolve um sem número de variantes a serem consideradas, mas, tratando
de processo legislativo, não há óbices quanto à tramitação dessa matéria — garantiu.
A advogada Marisa Rita Riello Deppman disse que a população clama pela redução da maioridade, inclusive, para 14 anos. Ela teve um
filho, de 19 anos, assassinado por um menor na porta de casa, quando
voltava do estágio, em São Paulo. Segundo Marisa, o estudante recebeu
um tiro na cabeça mesmo depois de ter entregado o celular ao bandido,
que tinha 17 anos quando praticou o homicídio.
Marisa disse que passou da hora de o Legislativo atender às demandas da sociedade.
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— Direitos humanos é para humanos direitos. É para mim também.
Tortura foi ter que ir ao IML liberar o corpo do meu filho para o enterro.
Já estive no Congresso em 2013 e falei a mesma coisa: os legisladores vivem numa ilha da fantasia, mas precisam lembrar que menores matam,
e matam com requintes de crueldade — lamentou.

Coronel da Polícia Militar de São Paulo, advogado e mestre em Segurança e Ordem Pública, Elias Miler da Silva defendeu o fim de ideologias, a importância da autoridade dos pais e da família na criação
dos jovens e a aplicação efetiva do Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA) para a diminuição da criminalidade. Elias afirmou que 84% dos
brasileiros querem a redução da maioridade penal, frisando que povo é
soberano nessa decisão.
— A minha visão é de policial que atua na ponta, de pedagogo, professor e nordestino. Negro, criado no meio da criminalidade, não vi nenhum dos meus irmãos se tornar criminoso. Ai de mim se eu chegasse
com algo que não era meu em casa. Quando meu neto começa a fazer
graça, basta eu olhar e fechar a cara, e ele já sabe que há reprimenda. O
resto, pode filosofar como quiser.
Posições contrárias
O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo considerou o sistema penitenciário nacional uma das principais causas da criminalidade
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no Brasil, embora o problema, segundo ele, tenha diversas outras motivações. Cardozo se mostrou contrário a todas as exposições favoráveis à
PEC 115/2015, justificando que a prática de sanções restritivas da liberdade sem um critério apurado diminui as chances de reinserção social,
inclusive, as inibitórias de condutas indevidas no futuro.
Para o ex-ministro, a voz das ruas não pode ter dimensão interpretativa a ponto de moldar a Constituição sempre que houver pedidos.
Segundo Cardozo, a integralidade da Carta Magna deve ser respeitada
enquanto estiver em vigor, sob o risco de levar a sociedade “a voltar aos
tempos de barbárie da arena romana”.

— Eu preciso ter clareza de que a voz das ruas não pode transfigurar as molduras constitucionais, até que a Constituição caia. Juridicamente, essa é minha posição.
Representante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Lucia Helena Barbosa de Oliveira disse que o assunto requer postura política. Ela comentou que o ECA não pode ser usado como instrumento
para simples punição e, sim, como medida protetora para as crianças.
Helena ponderou que o Ministério Público deve sair da “condição de
assessor do juiz” para se tornar um “agente de transformação social”.
E ressaltou que as autoridades não podem apenas punir, mas auxiliar
e proteger essas pessoas, com vistas à construção de uma sociedade
solidária.
— Faço questão de tentar ajudar os agentes de polícia e de socioeducação a entender aquele garoto [infrator] como ser humano. E sobre
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esse menino que chega para mim, eu quero saber o que aconteceu no
âmbito familiar. A gente não paga mal com mal, a gente paga mal com
o bem — defendeu.
Participação do Estado
Especialista em relações de gênero e raça, a advogada Deise Benedito disse que adolescente precisa de escola e educação, e não de
prisão. Ao ponderar que o sistema de tratamento para jovens infratores é ineficiente no Brasil, a especialista falou que um governo que não
cumpre suas obrigações “é ilegítimo para punir”.

— A forma de reduzir criminalidade no Brasil é matando, e isso não
resolve porque, quanto mais se mata, mais se nasce. Daqui a pouco, vai
se ter outras medidas para impedir que se nasça neste país — criticou.
Segundo o assessor jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Oswaldo Pinheiro Ribeiro Junior, o órgão concorda com a visão
de que o Estado precisa cumprir suas atribuições e sua função social,
especialmente no que toca a educação e o preparo de jovens e adolescentes para o mercado de trabalho. Ele ressaltou que a sociedade está
em constante transformação e que muitos valores nascidos no âmbito
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familiar foram “diluídos com o passar do tempo” e em razão das diferenças sociais.
Para Ribeiro Junior, a reconstrução desses princípios morais não é
possível se, antes, não houver melhoria nas condições de vida de quem
mora nas regiões mais pobres e estigmatizadas do país. Ele reafirmou a
posição da OAB contrária à PEC 115/2015.
— É preciso que o Estado tenha consciência de sua responsabilidade nesse resgate e no incentivo à educação, porque a dúvida que se
coloca é se precisamos de mais construções de presídios ou escolas.
A redução da maioridade desacompanhada de medidas de fomento à
capacitação e treinamento não nos parece o ambiente mais adequado
— comentou.
e-Cidadania
O debate também suscitou posições diferentes de internautas de
várias partes do Brasil, que comentaram a audiência pública por meio
do portal e-Cidadania. Para Wilson Nogueira Filho, de Pernambuco, enquanto não forem resolvidos os problemas da educação no Brasil, a redução da maioridade penal prevista na PEC 115/2015 não faz sentido.
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Lazaro Gomes Rodrigues, do Espírito Santo, sublinhou que um jovem de 16 anos, na década de 1980, tinha perfil e participação limitada
na sociedade. Hoje, uma pessoa da mesma idade, segundo o internauta,
tem atitudes de um adulto de 21 anos.
Para Matheus Souza, do Rio Grande do Norte, a redução da maioridade é “mero populismo penal”. Ele escreveu que o único efeito prático
da medida seria superlotar ainda mais presídios e defendeu que as autoridades atentem para as causas e não apenas para as consequências
dos crimes.
Marcelo De Freitas Erthal, do Rio Grande do Sul, acredita que a redução da maioridade penal ajudará a diminuir “crimes bárbaros contra
a vida”. De Minas Gerais, Marcelo Almeida refletiu que a redução da
maioridade de 18 para 16 anos “é algo tão lógico e notório, que independe de elucubrações”.
Para Acioli Albuquerque, do Rio de Janeiro, a PEC 115/2015 já deveria estar em vigor. Jose Gomes, de Pernambuco, disse que percebe
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uma disseminação de raiva e ódio, considerando que o endurecimento
da pena não é a solução para o problema. “Caso contrário, não haveria
mais crimes”, disse ele.
Para Catia de Moraes, do Rio de Janeiro, “ideal é que todos respondam conforme a gravidade do crime” cometido. Já Luan Carlos Pereira,
de Santa Catarina, ponderou se não seria melhor criar medidas para
prevenção dos crimes, ao invés de se pensar simplesmente em punição.
Fonte: Agência Senado
33ª Reunião – 04/07/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Debater o registro, posse e porte de armas no Brasil
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 35/2019 - CCJ, Senador Alessandro Vieira
- REQ 37/2019 - CCJ, Senador Veneziano Vital do Rêgo
Participantes:
Sr. DANIEL ALVES TERRA
• Presidente da Associação Nacional de Caça e Conservação
Sr. JOÃO FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA
• Diretor de Operações da Polícia Rodoviária Federal
(representante de: Adriano Marcos Furtado, Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal)
Sra. ISABEL FIGUEIREDO
• Representante do Fórum de Segurança Pública
Sr. JODSON EDINGTON JUNIOR
• Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo
Sra. MICHELE DOS RAMOS
• Assessora Especial da Diretoria do Instituto Igarapé
Sr. FELIPPE MARQUES ANGELI
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• Gerente de Advocacy do Instituto SOU DA PAZ
Sr. KLEBER LUIZ DA SILVA JUNIOR
• Delegado de Polícia do Distrito Federal
(representante de: Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil)
Coronel DIMAS SILVÉRIO DA SILVA
• Membro da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do
Exército Brasileiro
(representante de: Ministério da Defesa)
Sr. JOÃO BOSCO TEIXEIRA
• Consultor Jurídico
(representante de: Ministério da Justiça e Segurança Pública.)
Sr. PLAUTO ROBERTO DE LIMA FERREIRA
• Especialista em Segurança Pública e Coronel da Reserva da PM/CE
Sr. EVERARDO DE AGUIAR MELO
• Representante da Rede Desarma Brasil
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Em audiência na CCJ, relator defende rigidez e cautela
no acesso a armas
Rodrigo Baptista | 04/07/2019, 16h44
Após conduzir audiência pública nesta quinta-feira (4) na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o senador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) disse ter ficado evidente que a posse — ou seja, a manutenção de arma para proteção da residência — é mais tolerada pela
sociedade do que o porte (direito de circular com armas). Ele ressaltou,
contudo, que é preciso avaliar a inclusão de critérios mais rígidos para
acesso a armamentos e munições. O senador também estuda medidas
que tornem mais eficaz o rastreamento de armas e balas.
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— Há necessidade de ter muito rigor e cautela na liberação; há exigências técnicas. O que vamos fazer é buscar um parâmetro — apontou
Alessandro Vieira.
Após rejeitar o decreto das armas do governo, o Senado trabalha
em um projeto de revisão do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de
2003). Escolhido por lideranças partidárias para relatar a futura proposta, o senador Alessandro Vieira ouviu na audiência pública representantes de diversos setores da sociedade sobre a situação do registro, posse
e porte de armas no Brasil.
Alessandro, que foi o relator do projeto de lei que estende a
posse de armas na zona rural para toda a área das propriedades (PL
3.715/2019), aprovado pelo Senado na semana anterior, também assumiu a tarefa de relatar o PL 3.713/2019. A proposta — batizada de
PL das Armas — foi apresentada por senadores do PSL e pelo líder do
governo, senador Fernando Bezerra (MDB-CE), e praticamente repete o teor dos decretos editados no primeiro semestre deste ano pelo
presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas o relator já adiantou que
pretende construir um texto equilibrado que considere sugestões da sociedade civil e de parlamentares, incluindo medidas previstas em outros
projetos sobre armas.
Acesso a armas
Durante a audiência, o delegado Kleber Silva Júnior, do Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil, defendeu o direito à proteção individual
e do lar. Ele admitiu que as forças de segurança pública têm limitações e
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também pediu mudanças na legislação para não criminalizar o instituto
da legítima defesa.

— O crime no âmbito do domicílio é crime em um solo sagrado. Os
trabalhadores da segurança pública não têm o dom da onipresença —
defendeu.
Para Michelle dos Ramos, da organização não governamental Igarapé, “não podemos cair na armadilha de defender o porte civil como
solução para a segurança pública”.
— Em nenhum lugar do mundo armar a população foi exitoso no
combate ao crime organizado — apontou.
Especialista em segurança e coronel da reserva da Polícia Militar do
Ceará, Plauto Ferreira considera que fatores diferentes contribuem para
o aumento da violência e que colocar a arma na mão dos cidadãos é um
fator de risco:
— Será um salve-se quem puder, um retrocesso social. Nosso país
não está preparado, especialmente diante de todo o cenário de políticas
públicas deficitárias — alertou.
Mas o senador Major Olímpio (PSL-SP) avalia que o Estatuto do Desarmamento, de 2003, foi em parte responsável pelo aumento da violência nos últimos anos “pois deu ao criminoso a certeza de que não
seria molestado”. Para ele é fundamental reforçar o direito à legítima
defesa.
— O cidadão vai fazer a sua opção de ter ou não arma. A política de
segurança pública não existe — avaliou.
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O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) tem entendimento diferente. Ele citou dados do Mapa da Violência que apontam que a legislação que restringiu a posse e o porte de armas ajudou a salvar mais
de 120 mil vidas. Na avaliação do senador, é um risco grande para o
cidadão andar armado.

— A tendência é [o cidadão] ser a vítima da arma por isso que as
polícias do mundo inteiro dizem: nunca reaja ao assalto por que a possibilidade de perder a sua vida é muito grande. Outra tendência é de
perder essa arma, que vai migrar para o crime — argumentou.
Novas regras
Apesar de reconhecerem como legítimo direito do cidadão, Girão
e outros parlamentares defendem maior rigor para a posse de armas. É
o caso do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), autor da proposta que exige toxicológico para servidores da área de segurança pública
(PEC 87/2019). Ele considera que as restrições para civis obterem autorização devem ser mais duras.
Ele, o senador Esperidião Amin (PP-SC) e outros parlamentares relataram que foram ameaçados de morte nas redes sociais por terem
votado contra os decretos do governo. Para Styvenson a realização de
exames médicos periódicos e a investigação do perfil na internet devem
ser critérios para a autorização da posse de arma.
— Vamos colocar emendas nesse projeto. Nos Estados Unidos,
hoje, para entrar no país deles, tem investigação de redes sociais. Você,
que manda mensagem agressiva, que manda mensagem violenta que
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fica transpirando violência, é para isso que você quer arma? Não é para
proteção, para autodefesa? — disse o senador.
Rastreamento
Representantes de caçadores, atiradores esportivos e colecionadores (CACs) pediram que seja mantida previsão que consta nos decretos
do governo que facilitam o acesso a munição e transporte de armas de
fogo para esse grupo. Jodson Edington Junior, vice-presidente da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, disse que a quantidade de armas e
de munição autorizado é insuficiente para treinos.

Felipe Angelli, do Instituto Sou da Paz, afirmou que é preciso melhorar o rastreamento de armas e munições em circulação no país, que
muitas vezes caem nas mãos de criminosos. De acordo com o coronel
Dimas Silvério da Silva, do Exército, o Brasil é um dos poucos países que
marca munições.
— Atualmente, a cada 10 mil munições o lote muda e esse lote tem
que ser vendido a um órgão específico — assinalou.
Consulta na internet
Na audiência desta quinta-feira, o senador Alessandro Vieira anunciou que abriu uma consulta online para colher sugestões e opiniões da
sociedade brasileira a respeito do tema. Para participar e enviar uma
contribuição, basta acessar https://pldasarmas.com.br/
Fonte: Agência Senado
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36ª Reunião – 11/07/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Prestar informações sobre fatos revelados pelo sítio Intercept Brasil.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 40/2019 - CCJ, Senador Randolfe Rodrigues
Participante:
Sr. Glenn Greenwald, Jornalista da agência de notícias Intercept
Brasil
Resultado: Realizada a audiência pública.
Greenwald diz que não teme perseguição e que
publicação de mensagens continuará
Rodrigo Baptista | 11/07/2019, 12h36
Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, classificou como
atentado à liberdade de imprensa as notícias de que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, estaria, por meio da Polícia Federal, investigando a sua vida e de outros profissionais do site. Greenwald
disse que não tem medo e que continuará publicando diálogos da força-tarefa da Lava Jato.

— Há notícias de que ele está investigando e ele nunca negou. Isso
mostra a mentalidade do ministro. Ele quer que fiquemos com medo e
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apreensão. Não temos medo nenhum. Continuamos publicando depois
disso. Vamos continuar publicando — disse.
Greenwald veio à CCJ a pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para falar sobre a divulgação de conversas entre o ex-juiz e atual
ministro Moro, o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, e outros procuradores, pelo
aplicativo Telegram.

O jornalista contou que recebeu as informações de uma fonte que
não quer ser revelada e ressaltou que a Constituição Federal e o Código
de Ética dos Jornalistas garantem o sigilo.
— Eu li a Constituição brasileira que protege e garante exatamente
o que estamos fazendo e confio muito nas instituições brasileiras para
aplicar e proteger esses direitos. O clima que o ministro está tentando
criar é de uma ameaça à imprensa livre — disse.
Greenwald, que é também advogado formado nos Estados Unidos,
disse ter ficado chocado ao ler o material pela primeira vez.
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— Eu tinha nas minhas mãos a evidência mostrando que o tempo
todo Sergio Moro estava não só colaborando com os procuradores, mas
mandando na força-tarefa da Lava Jato — relatou.
Em sua exposição inicial, o jornalista também lamentou a baixa presença de senadores, em especial do partido do governo, que, segundo
ele, o atacam virtualmente mas não compareceram para debater.
— Eu gostaria muito de discutir frente a frente essas acusações falsas que eles estão espalhando quando não estou presente e esta é uma
oportunidade para discutir essas acusações na minha cara, para examinar se elas são falsas ou verdadeiras, mas infelizmente eles não estão
aqui para fazer isso — apontou.

O jornalista americano reforçou ainda que não está à serviço de
nenhum partido ou político:
— Eu sou jornalista, não sou político. Não tenho fidelidade com
qualquer partido. Publicamos artigos criticando partido de direita e de
esquerda, inclusive o do meu marido [David Miranda, do PSOL-RJ]. Somos independentes. Estamos defendendo os princípios cruciais e fundamentais para uma democracia: a imprensa livre — reforçou.
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Mensagens
Desde o dia 9 de junho, o The Intercept Brasil, em parceria com
outros veículos, vem revelando uma série de conversas privadas que,
para Greenwald, mostram Moro e procuradores, principalmente Deltan
Dallagnol, combinando estratégias de investigação e de comunicação
com a imprensa no âmbito da Operação Lava Jato.
Vencedor do prêmio Pulitzer por ter revelado, em 2013, um sistema de espionagem em massa dos EUA com base em dados vazados por
Edward Snowden, Glenn Greenwald, destacou que à época sua credibilidade não foi posta em xeque.
— Pelo contrário, vim ao Senado e todo mundo nos parabenizou
porque todo mundo aqui no Brasil conseguiu perceber porque essa reportagem era tão importante. Ninguém ameaçou a gente naquela época, e que deveríamos ser investigados ou presos. Pelo contrário, fomos
premiados — destacou.
Fonte: Agência Senado
Greenwald diz que Moro finge amnésia e que não
entregará material a autoridades
Rodrigo Baptista | 11/07/2019, 16h50
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A autenticidade das mensagens divulgadas pelo site The Intercept
Brasil e a liberdade de imprensa foram os temas mais debatidos durante
audiência pública com o jornalista Glenn Greenwald nesta quinta-feira
(11) na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ). O jornalista
disse que não entregará às autoridades as mensagens trocadas por procuradores e pelo ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, porque
não é uma prática existente em democracias.
O pedido para que o jornalista entregasse o material para a Polícia Federal brasileira ou para instituições americanas partiu do senador
Marcos do Val (Cidadania-ES), que disse não acreditar na perícia feita
pelo The Intercept.
Greenwald afirmou que essa “permissão para publicar” não existe em democracias, apenas em países autoritários, e que nenhum profissional da imprensa no mundo entregaria seu material para o FBI ou
para CIA antes de publicar. O editor destacou que a autenticidade foi
verificada por peritos do próprio The Intercept e por outros veículos de
imprensa, como o jornal Folha de S.Paulo e a revista Veja.
— Jornalistas na democracia não entregam material jornalístico
para a polícia, para o governo ou para os tribunais, para ter permissão
para publicar. Antes publicamos. Temos peritos na nossa equipe. Tenho
reputação. Não publicaria material sem verificar — argumentou.
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Amnésia
Ao longo do debate, Greenwald garantiu que as conversas entre o
ex-juiz e atual ministro da Justiça e procuradores da Lava Jato são reais
e evidenciam a interferência de Sergio Moro na operação e no debate
público. Ele também argumentou que o ministro nunca negou as notícias que foram divulgadas e criticou Moro por criar um clima de ameaça
à imprensa, com possíveis investigações sobre os jornalistas envolvidos
nos vazamentos.
O jornalista disse ainda que o ministro, o procurador Deltan Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato não negaram o conteúdo dos
diálogos.
— Sergio Moro nunca alegou que alguma coisa específica que reportamos era falso. Se esse material não fosse autêntico, porque Moro
e Deltan não negaram isso? Se alguém publica algo sobre mim adulterado, falsificado, a primeira coisa que eu faria seria mostrar meu telefone,
meu e-mail.
Para Greenwald, Moro “finge que tem amnésia”, pois ninguém esqueceria conversas importantes como “não investigar Fernando Henrique Cardoso para não melindrar” ou “mandar trocar a sequência de
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operações”. De acordo com o jornalista, Moro só recorda quando lhe é
conveniente:
— Sergio Moro está fingindo que tem amnésia. [...]. Eu acho que
ninguém acredita em Moro quando ele diz que não lembra nada, nem
uma palavra. Ele pediu desculpas quando chamou os membros do MBL
[Movimento Brasil Livre] de tontos, aí ele lembrou. Quando tem benefício para ele, ele lembra e se desculpa — disse.

Ameaças
O editor do The Intercept Brasil afirmou que o ministro da Justiça
e Segurança Pública cria um clima de ameaça à imprensa para evitar
novas reportagens. O comentário se refere a notícias de um suposto
pedido de Moro para que a Polícia Federal e o Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (Coaf) investiguem a vida e as contas de Greenwald e de outros jornalistas do site.
— Ele [Moro] nunca negou, quando a notícia saiu e até hoje, essa
investigação — disse.
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A Rede Sustentabilidade acionou o Supremo Tribunal Federal (STF)
pedindo para que a Corte suspenda qualquer procedimento de investigação do jornalista ou inquérito contra ele, informou o senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), que propôs a audiência na CCJ. Na ADPF (arguição
de descumprimento de princípio fundamental), o partido argumenta
que qualquer investigação injustificada sobre o jornalista estaria ferindo
o princípio da liberdade de imprensa, consagrado pela Constituição.
ria:

Para Randolfe, Moro tirou a toga de juiz e colocou a farda partidá-

— Se tem alguém hoje que compromete a integridade da Operação
Lava Jato, tem sido o senhor Sergio Moro com a sua parcialidade — disse o senador.
Para Renan Calheiros (MDB-AL), as reportagens do Intercept e de
outros veículos evidenciam uma tentativa “inquisitorial de estabelecer
uma Justiça paralela” e que a atuação combinada entre acusação e o
julgador é de uma “promiscuidade repugnante”.
— Em vez de nós investigarmos o ministro da Justiça Sergio Moro
ou investigarmos os procuradores que são citados, nós estamos (e o Senado não pode concordar com isso) querendo investigar o jornalista e
possibilitar esse horror: a inversão completa do ponto de vista da democracia e da própria liberdade de expressão — disse Renan.
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Para o senador Humberto Costa (PT-PE), Moro não tem como negar
a veracidade das mensagens.
— Eles estão atuando nas sombras para tentar quebrar a credibilidade do que está sendo divulgado, mas em momento nenhum vão desafiar essa autenticidade — avaliou.
Novas publicações
Glenn Greenwald também disse que não pagou à fonte e que apenas recebeu todo o material que está sendo analisado. Ele afirmou que
o volume de material obtido no caso da “Vaza Jato” (como foi batizada a
série de reportagens) supera o do escândalo envolvendo o ex-agente da
CIA e da NSA Edward Snowden, que lhe renderam o Prêmio Pulitzer de
jornalismo. Questionado por senadores sobre diálogos que não vieram
à tona ainda, ele disse que não divulgará enquanto o trabalho de apuração não for concluído.
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— Estamos usando esse processo jornalístico para publicar esse
material com muita responsabilidade. Nunca vamos discutir material
até estar pronto para publicar. O que posso dizer é que tem muito mais
material de interesse público — adiantou o jornalista.
CPI
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) pediu que os senadores tenham coragem para assinar seu pedido de instauração de uma comissão
parlamentar de inquérito (CPI) para investigar o conteúdo das conversas
da “Vaza Jato”.

— Quando eu vejo que temos 81 senadores e tenho 13 assinaturas,
com respeito, eu fico um pouco envergonhado. Uma CPI é para apurar.
Uma CPI não é caça às bruxas, é para esclarecer os fatos. Quem não
deve, não teme — afirmou.
Paulo Henrique Amorim

Balanço de atividades 2019 - 2020

779

No início da reunião, a CCJ homenageou o jornalista Paulo Henrique Amorim com um minuto de silêncio. Ele morreu na quarta-feira
(10), aos 77 anos, vítima de um infarto. A homenagem foi feita após
sugestão do senador Humberto Costa (PT-PE).
Fonte: Agência Senado
37ª Reunião – 06/08/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir o PL 1864/2019, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal) e outras leis correlatas.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 11/2019 - CCJ, Senador Humberto Costa
- REQ 43/2019 - CCJ, Senador Humberto Costa
- REQ 44/2019 - CCJ, Senador Humberto Costa
Participantes:
Sr. LUCIAN DERVAN, Professor de Direito Criminal - College of Law,
Belmont University (representante de: JOHN GLEESON)
Sr. GERALDO LUIZ MASCARENHAS PRADO, Professor, Mestre e
Doutor em Direito pela Universidade Gama Filho
Sr. PAULO AFONSO CORREIA LIMA SIQUEIRA, Juiz de Direito (representante de: Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB)
Sra. SIMONE SCHREIBER, Desembargadora do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região - TRF2 (representante de: Associação Juízes para
a Democracia)
Sra. REBECCA SHAEFFER, Advogada Sênior do Fair Trials
Sra. CAROL PRONER, Doutora em Direito Internacional e Professora Adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Sr. RODRIGO BAPTISTA PACHECO, Vice-Presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais
Sr. EDVANDIR FELIX DE PAIVA, Presidente da Associação Nacional
dos Delegados de Polícia Federal – ADPF
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Sr. FELIPE FREITAS, Pesquisador em Criminologia na Universidade
Estadual de Feira de Santana - UEFS
Sra. NATHALIE FRAGOSO, Advogada e Pesquisadora
Sr. DOUGLAS ELIAS BELCHIOR, Integrante do Movimento UneAfro
Sr. LUIS CARLOS VALOIS, Membro da Associação Juízes para a Democracia e do IBCCrim
Sr. RODOLFO QUEIROZ LATERZA, 1º Vice-Presidente Parlamentar
da ADEPOL do Brasil
(representante de: Associação dos Delegados de Polícia do Brasil –
ADEPOL do Brasil)
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Pacote anticrime recebe críticas de especialistas em audiência na CCJ
Da Redação | 06/08/2019, 12h29 - ATUALIZADO
EM 06/08/2019, 14h05
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) reuniu representantes das associações dos magistrados, defensores públicos, delegados e outros especialistas em direito nesta terça-feira (6), para instruir
o relatório de um dos projetos (PL 1.864/2019) do pacote anticrime. Sugerido pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, o texto traz medidas contra
corrupção, crime organizado e delitos praticados com grave violência a
pessoa.
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No início de julho, o senador Marcos do Val (Cidadania-ES) entregou parecer elaborado com sugestões de juristas, com 33 modificações
ao projeto original. O senador Humberto Costa (PT-PE), no entanto,
apresentou requerimento para a realização da audiência pública, com o
objetivo de discutir melhor a matéria.
Representante da Associação Juízes para a Democracia, a desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) Simone
Schreiber acredita que o pacote resultará em aumento dos encarceramentos e que prisões não resolvem a criminalidade no país.
A desembargadora leu relatório de 2016 do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) que indica que o país tem 726,7 mil presos
em 368 mil vagas. A taxa de ocupação de presídios brasileiros, como
apontou a especialista, é de 197%. Deste total, 40% são detentos provisórios, disse ela, ressaltando que o Estado não consegue garantir a essas
pessoas o mínimo de condições de humanidade.
Ao dizer que as medidas do pacote anticrime são mais amplas do
que o simples combate à corrupção, a desembargadora pediu aos parlamentares que analisem melhor o assunto, frisando a necessidade de
harmonia entre Legislativo, Executivo e Judiciário.
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— Esse é um problema de todos nós. Então, os três Poderes têm
que estar engajados nessa reflexão. Encarcerar mais vai adiantar? — indagou.
Entre outros pontos, o PL 1.864/2019 permite a prisão de condenados em segunda instância, eleva penas nos casos de crimes com arma
de fogo e amplia a situação de legítima defesa ao policial.

Na opinião da professora-adjunta da Universidade Federal do Rio
de Janeiro Carol Proner, a proposição contém questões “nebulosas” e
disfarçadas que podem resultar em “servilismo”, inclusive retirando atribuições do Congresso Nacional.
— É escandaloso, inaceitável, é um insulto aos senhores e senhoras
senadoras. Uma zombaria de Poderes, num ativismo judicial que invadiu
a competência de todo e qualquer Poder soberano deste país.
Letalidade policial
O vice-presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos
Gerais, Rodrigo Baptista Pacheco, manifestou preocupação com itens
do projeto, como o que amplia o conceito de legítima defesa. Segundo o debatedor, o momento político atual não recomenda mudanças
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estruturais tão significativas como as propostas pelo governo. Apesar
de considerar a medida de Sergio Moro “louvável”, Pacheco ponderou
que muitas modificações sugeridas no pacote anticrime trabalham com
conceitos jurídicos indeterminados e “abertos demais”, podendo gerar
insegurança jurídica.
— Não se deve ignorar os alarmantes dados sobre a letalidade policial no Brasil. É preciso ter clareza: no único ponto em que a legislação
se mostra mais benéfica, o projeto acaba por ampliar a possibilidade de
exercício da violência de Estado.
Para o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Federal, Edvandir Felix de Paiva, o PL 1.864/2019 traz contribuições importantes. Ele advertiu, porém, que a sociedade não pode considerar o
pacote anticrime “uma bala de prata” para solucionar a criminalidade
no país. Segundo o delegado, os problemas do sistema de segurança
pública e Justiça criminal brasileiros devem ser combatidos em diversas
frentes, por serem profundos e “multifacetários”.

Paiva criticou a ausência, no texto, de tópicos sobre o funcionamento das polícias e dos sistemas de investigação do país.
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— Não basta legislação penal e processual penal. É necessário dar
condições para as polícias trabalharem, com graus de autonomia. Investigação envolve poder público, e uma polícia sob jugo completo de um
governo muitas vezes não consegue fazer o seu trabalho.
Ponderações
O professor de direito Geraldo Luiz Mascarenhas Prado defendeu o
aprimoramento do sistema de apuração dos crimes e mais valorização
do juiz de garantias (responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos fundamentais do acusado).
Na opinião de Prado, o sistema de Justiça criminal brasileiro precisa
funcionar em harmonia, para que as investigações sejam aperfeiçoadas,
a fim de evitar encarceramentos ou absolvições indevidas. O especialista disse que sentiu falta desses detalhes nas propostas do pacote anticrime.
— O que vi nos projetos em tramitação no Congresso foi uma preocupação exagerada com a decisão, com a punição em curto espaço de
tempo. Isso, com todo o respeito, não vai nos levar a lugar algum — sinalizou.
Representante da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), o
juiz de direito Paulo Afonso Correia Lima Siqueira concordou com a ideia
de valorização do juiz de garantias junto ao Poder Judiciário, por ser este
o órgão do controle da legalidade de todas as decisões processuais. O
magistrado defendeu que o inquérito policial deixe de ser visto como
mero procedimento administrativo e passe a dar ao acusado uma percepção penal plena de sua condição. E que o processo criminal deixe de
servir apenas para embasar uma decisão final, para passar a garantir a
qualquer acusado igualdade de direito de defesa.
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Ao destacar que o sistema penitenciário nacional é falho, Siqueira observou que o Brasil não é um país onde se prende de forma exagerada,
mas onde “se prende mal”.
— Se tivéssemos um sistema prisional em que se aplicassem realmente
preceitos como prevenção e retributividade específica, além de condições de ressocialização, o direito penal teria outro viés — disse ele.
Fonte: Agência Senado
39ª Reunião – 08/08/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir o PL 1864/2019, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal) e outras leis correlatas.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 11/2019 - CCJ, Senador Humberto Costa
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- REQ 43/2019 - CCJ, Senador Humberto Costa
- REQ 44/2019 - CCJ, Senador Humberto Costa
- REQ 45/2019 - CCJ, Senador Oriovisto Guimarães
- REQ 51/2019 - CCJ, Senador Marcos Rogério
- REQ 52/2019 - CCJ, Senador Eduardo Braga
Participantes:
Sr. ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS, Juiz Federal (representante
de: FERNANDO MARCELO MENDES, Presidente da Associação dos Juízes
Federais do Brasil – AJUFE)
Sr. VICTOR HUGO PALMEIRO DE AZEVEDO NETO, Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP
Sr. RAFAEL DE SÁ SAMPAIO, Presidente da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Judiciária (ADPJ)
Sra. ELEONORA NACIF, Presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCcrim
rais

Sr. MAX MACIEL, Consultor da Rede Urbana de Ações Sociocultu-

Sr. DOMINGOS SÁVIO DRESCH DA SILVEIRA, Subprocurador-Geral
da República (Coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal)
Sra. SILVIA VIRGINIA SILVA DE SOUZA, Assessora de Advocacy da
Conectas Direitos Humanos
Sra. HAYDÉE CARUSO, Professora de Sociologia da Universidade de
Brasília e Pesquisadora do Núcleo de Estudos Sobre Violência e Segurança
Sra. DEISE BENEDITO, Advogada e ex-membro do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura
Sr. FELIPPE ANGELI, Gerente de Advocacy do Instituto Sou da Paz
Sr. MÁRCIO GASPAR BARANDIER, Presidente da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB)
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rado

Sra. ERONILDE NASCIMENTO, Fundadora do Mães de Maio do Cer-

Sra. MARIA CLARA D’ÁVILA, Representante do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania
Sra. MAÍRA FERNANDES, Advogada
Resultado: realizada a audiência pública.
Pacote anticrime pode aumentar encarceramento
de negros e pobres, aponta debate na CCJ
Da Redação | 08/08/2019, 14h03 - ATUALIZADO
EM 07/08/2019, 15h39
Principal aposta do governo federal para combater a criminalidade, o pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sergio Moro, está longe de um consenso entre especialistas em
direito. Em audiência nesta quinta-feira (8), a maior parte dos juristas
e representantes de organizações da sociedade civil apontaram que as
propostas são ineficazes no combate à violência e poderão fragilizar direitos e garantias individuais do cidadão, além de aprofundar o encarceramento em massa no país.

O Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo em número de pessoas
encarceradas. Em 2016, o Brasil tinha quase 700 mil presos de acordo
com Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen),
ficando atrás apenas de Estados Unidos e China em números absolutos de população carcerária. Para a maior parte dos debatedores que
participaram da audiência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
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nesta quinta, o pacote anticrime segue uma lógica repressivo-punitiva
que não deu certo e que tende a aumentar o número de presidiários.
Segundo Márcio Gaspar Barandier, do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), as propostas não reduzirão a criminalidade.
— Tudo isso [esse pacote anticrime] atende a uma lógica há muito
superada de que seria preciso aumentar o rigor penal e o poder punitivo
para se enfrentar a segurança pública e superar, ou reduzir pelo menos,
a criminalidade violenta. Essa é uma fórmula fracassada desde sempre.
[...] O projeto vai resultar numa elevação ainda maior na escalada do
superencarceramento — afirmou.
O gerente de advocacy (defesa de causas e direitos) do Instituto
Sou da Paz, Felippe Angeli, criticou, por exemplo, a mudança na chamada excludente de ilicitude, já prevista no Código Penal, para reduzir
a punição de policiais que matam suspeitos no exercício da profissão.
Pela proposta, o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de
aplicá-la se o excesso decorrer de “escusável medo, surpresa ou violenta
emoção”. Angeli criticou fala do presidente Jair Bolsonaro em entrevista
à jornalista Leda Nagle, publicada na segunda-feira (5), em que afirma
que a ampliação da excludente de ilicitude reduziria a violência. Segundo o presidente: “os caras vão morrer na rua igual barata”. Para Angeli,
as palavras de Bolsonaro foram infelizes:
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— É o mesmo raciocínio que levou à criação de milícias no Rio de
Janeiro — disse o representante do Sou da Paz.
A advogada e ex-membro do Mecanismo Nacional de Combate à
Tortura, Deise Benedito, criticou a proposta de Sergio Moro de incluir
mais pessoas dentro de um banco de perfis genéticos. Segundo o projeto, o banco genético brasileiro deverá reunir informações do DNA de
todos os condenados em primeira instância por crimes dolosos (quando
há a intenção), ou mesmo aqueles que não foram julgados. Para Deise,
a medida não tem eficácia, fere o princípio da presunção de inocência
e vai ampliar a perseguição contra as populações de jovens negros e
pobres.
— A proposta tem caráter obrigatório, intimidador, punitivista e
eugenista, totalmente em desacordo com os princípios constitucionais.
Quem serão as pessoas que obrigatoriamente terão que doar seus perfis genéticos? Serão jovens negros (homens e mulheres) e indígenas —
condenou.
Silvia Virginia de Souza, da Conectas Direitos Humanos, criticou a
tentativa de reintroduzir, com o pacote anticrime, a figura do “criminoso
habitual” no ordenamento jurídico, com o fim de endurecer o cumpri790
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mento de pena e aumentar a investigação dos que demonstram “conduta criminosa habitual reiterada ou profissional”. De acordo com Silvia,
o projeto abre a possibilidade de magistrados definirem de forma totalmente discricionária e circunstancial se uma pessoa será considerada
uma criminosa habitual ou não.

Silvia concorda com outros especialistas na CCJ: “O pacote dá continuidade a esse projeto de encarceramento de pessoas negras, pessoas
pobres e periféricas. [...] Ninguém merece ser morto como barata. Nós,
da sociedade civil, rejeitamos esse projeto”.
O coordenador da 7ª câmara do Ministério Público Federal, Domingos Sávio Dresch da Silveira ressaltou que a Lei dos Crimes Hediondos
(Lei 8.072/90) não ajudou a reduzir a violência e afirmou que a lógica do
encarceramento fortalece as organizações criminosas.
— O resultado é que mais soldados para o exército das facções
criminosas serão recrutados, e por sua vez, produzindo e fomentando
mais violência dentro da sociedade. Temos um modelo que não deu certo. Nós prendemos muito e prendemos mal — avaliou.
Vítima da violência do estado, Eronilde Nascimento teme que o pacote acentue os problemas vividos nas periferias das cidades. FundadoBalanço de atividades 2019 - 2020
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ra do coletivo Mães de Maio do Cerrado, ela viu o companheiro, Pedro
Nascimento Silva, ser assassinado em 2015, numa reintegração de posse violenta na Ocupação Parque Oeste Industrial em Goiânia (GO).
— Quando ele [o estado] mata os que eles dizem traficantes, são
os da periferia. E quem fabrica essa droga? Para mim é claro que é uma
política de extermínio da Juventude pobre, da juventude negra — disse.
Clamor popular
Em contrapartida, para o delegado Rafael Sampaio, da Associação
Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, o pacote anticrime atende a um clamor popular e pode ajudar a combater os problemas de
segurança. Segundo ele, é desestimulante para os policiais prenderem
o mesmo indivíduo reiteradamente e vê-lo ser solto em audiências de
custódia.

— É imperioso recrudescermos o combate aos crimes de feminicídio, de racismo. Nessas frentes, onde se atacam minorias, todo mundo
admite que devemos ter penas recrudescidas, mas, em relação a crimes
gerais, há um clamor de alguns setores de que vai aumentar o número
de encarceramentos e de que isso, por si só, seria uma justificativa para
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que não houvesse esse recrudescimento...acho que o Estado precisa
mostrar sinais claros de qual caminho vai trilhar — apontou.
Também favorável ao pacote anticrime, o presidente da Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Victor Hugo
de Azevedo Neto, acredita que os projetos que trazem medidas contra a
corrupção, o crime organizado, e os crimes praticados com grave violência a pessoas são fundamentais para assegurar maior eficácia ao sistema
de justiça criminal. Victor Hugo considera que a garantia de prisão de
condenados após a segunda instância e o reforço de acordos entre as
partes no processo são indispensáveis.
— Esses dois pontos são indispensáveis para que essa reforma que
está sendo tentada efetivamente consiga trazer ao direito penal brasileiro um pouco mais de efetividade, um pouco mais de celeridade aos
processos criminais e, portanto, que o sistema de justiça criminal brasileiro efetivamente funcione — defendeu.
O debate foi convocado para instruir o relatório de um dos projetos
(PL 1.864/2019) do pacote anticrime no Senado. Dos três projetos que
fazem parte do pacote, um já foi aprovado e dois aguardam votação. Os
textos foram apresentados pelo Executivo à Câmara dos Deputados em
fevereiro, mas para agilizar a análise da matéria, textos idênticos foram
apresentados em março aos senadores. Foi a maneira encontrada pelos parlamentares de encaminhar as medidas, já que projetos do Poder
Executivo devem começar a tramitar pela Câmara. As audiências na CCJ
têm o objetivo de dar andamento à discussão das propostas de Moro,
enquanto a Câmara priorizava a reforma da Previdência.
Fonte: Agência Senado
41ª Reunião – 19/08/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 110/2019, que dispõe sobre a reforma tributária.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 68/2019 - CCJ, Senador Roberto Rocha
Participantes:
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Sr. LUIZ CARLOS HAULY, Ex-Deputado Federal
Sr. FELIPE SCUDELER SALTO, Diretor-Executivo da Instituição Fiscal
Independente (IFI)
Sr. LUCIANO BIVAR, Deputado Federal
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Reforma tributária é uma necessidade urgente,
concordam debatedores
Da Redação | 19/08/2019, 20h45

A necessidade urgente de o Brasil promover a chamada reforma
tributária foi consenso entre os convidados e os senadores que participaram, nesta segunda-feira (19), da audiência pública interativa realizada pela Comissão de Constituição e Justiça sobre a PEC 110/2019, que
reformula o sistema tributário brasileiro.
A primeira parte da audiência foi conduzida pela presidente da CCJ,
senadora Simone Tebet (MDB-MS). Ela afirmou que as reformas tributária e da Previdência têm forte ligação econômica e política e são complementares. Simone disse que os brasileiros são os cidadãos que mais
pagam impostos no mundo, se levada em conta a relação entre a carga
tributária e a qualidade dos serviços públicos oferecidos.
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— É urgente que a reforma tributária seja aprovada no Congresso
Nacional. O Brasil tem pressa e uma reforma não se sustenta sem a outra — disse Simone, destacando ainda que os trabalhadores e empreendedores do Brasil estão sobrecarregados de impostos.
A segunda parte da reunião foi conduzida pelo relator da PEC
110/2019, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA). Ele disse que tem condições de entregar seu relatório em até 45 dias. Para o senador, a reforma tributária vai aumentar a segurança jurídica no país.
O primeiro convidado a falar foi o ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly, um dos principais idealizadores da PEC 110/2019, que tem
o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como primeiro signatário e
as assinaturas de outros 64 senadores. A proposta extingue nove tributos: IPI, IOF, PIS/Pasep, Cofins, Salário-Educação, Cide-combustíveis e
CSLL (federais); ICMS (estadual); e ISS (municipal). No lugar deles, será
criado um imposto sobre o valor agregado, de competência estadual,
chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), e um
outro sobre bens e serviços específicos, chamado Imposto Seletivo, de
competência federal.
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Luiz Carlos Hauly garantiu que a proposta em análise no Senado
não vai acarretar aumento da carga tributária nem perdas para os entes
federados.
— Não é reforma, é uma reengenharia tecnológica fraterna e solidária para fazer o Brasil crescer e distribuir renda com justiça social.
O ex-deputado disse que a proposta segue o modelo clássico europeu de tributação, que adota o imposto sobre valor agregado (IVA),
que seria o IBS no Brasil. Segundo ele, 165 países já usam esse tipo de
sistema tributário. Disse ainda que a reforma pretende abolir os impostos que atingem alimentação, medicamentos, água e esgoto, educação
e transporte urbano.

Hauly afirmou que o atual sistema tributário tem grandes problemas, como as inúmeras renúncias fiscais, que custam cerca de R$ 500
bilhões por ano à União, estados e municípios, e a sonegação fiscal, que
chega a R$ 460 bilhões anuais. Também problemáticas são a corrupção
e a burocracia, acrescentou. Em sua avaliação, todos esses problemas
serão diminuídos com a aprovação da reforma.
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Ainda de acordo com o ex-deputado, o Brasil está em 184º lugar
entre 190 países em qualidade do sistema tributário.
— Essa reforma vai trazer mais benefícios para o país que o Plano
Real. A reforma tributária vai estabilizar a concorrência entre as empresas brasileiras e fazer do Brasil um dos maiores países em desenvolvimento econômico e industrial do mundo — afirmou Hauly.
Por sua vez, o diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente
(IFI), Felipe Salto, afirmou que o Brasil precisa retomar a eficiência e a
simplicidade tributárias. Para ele, o país está 50 anos atrasado na adoção do IVA, modelo que, em sua avaliação, deu certo na maior parte do
mundo. Entretanto, ele se mostrou cético de que a reforma possa diminuir a carga tributária em relação ao PIB.
Já o deputado federal Luciano Bivar disse que o Brasil tem um ‘manicômio tributário’. Ele também defende a reforma tributária como uma
das mais urgentes, para que o sistema seja simplificado e desburocratizado e para que a carga tributária seja diminuída. O deputado disse que
vai apresentar uma proposta de reforma tributária diferente, que prevê,
inclusive, um novo tipo de CPMF. A proposta dele também aglutina diversos impostos atuais em um imposto federal único.

O líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE), defendeu que o Senado deva ter a última palavra na reforma
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tributária, uma questão federativa, por ser o representante dos estados.
Ele disse que a reforma tem que levar em conta as desigualdades regionais e não prejudicar os estados em desenvolvimento. A preocupação
com os estados em desenvolvimento das regiões Centro-Oeste, Norte
e Nordeste, também foi colocada pelo senador Vanderlan Cardoso (PP-GO).
O senador Marcelo Castro (MDB-PI) defendeu a tributação de lucros e dividendos e disse que impostos nos moldes da antiga CPMF podem ser muito úteis para o país, pois têm baixas alíquotas, ampla base
de contribuição, não podem ser sonegados e sua arrecadação não requer gastos. Além disso, acrescentou o senador, esse tipo de imposto
ajuda a rastrear o caminho do dinheiro e arrecada mais de quem movimenta mais recursos. Ele também sugeriu que seja incluída na reforma
tributária a previsão de royalties para os mercados de energia eólica e
solar, de forma parecida aos royalties do petróleo e da mineração.
Também participaram dos debates os senadores Luis Carlos Heinze
(PP-RS) e Weverton (PDT-MA).
Medicamentos e alimentos
Pela PEC 110/2019, o IBS não será aplicado sobre medicamentos
e alimentos. Como será de competência estadual, mas com uma única
legislação federal, a arrecadação deverá ser administrada por uma associação de fiscos estaduais. Já o Imposto Seletivo incidirá sobre produtos
específicos, como petróleo e derivados; combustíveis e lubrificantes;
cigarros; energia elétrica e serviços de telecomunicações. Lei complementar vai definir os produtos e serviços sobre os quais incidirá o Imposto Seletivo, recaindo sobre os demais o IBS estadual.
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Além da fusão ou extinção de tributos, a PEC altera as competências tributárias da União, de estados, Distrito Federal e municípios. Assim como o ITR, que incide sobre a propriedade rural, o IR será mantido
na esfera federal, embora suas alíquotas sejam ampliadas com o fim da
CSLL. Para evitar perdas de arrecadação para alguns entes federados,
propõe-se a criação de dois fundos, que vão compensar eventuais disparidades da receita per capita entre estados e municípios.
Entre outras medidas previstas, destaca-se a autorização aos municípios para proporem leis complementares que regulem o IBS. Leis
complementares também deverão definir critérios, forma e montante
da compensação aos municípios em caso de frustração de receitas. Para
amenizar eventual prejuízo, recursos do fundo de equalização de receitas per capita, chamado de Fundo de Solidariedade Fiscal, seriam usados pelo prazo de 15 anos.
Em relação a incentivos fiscais, o IBS em geral não permite a concessão desse benefício, cabendo, no entanto, exceções, como no caso
do transporte público de passageiros. Ainda sobre o tributo, vincula-se
parte de suas receitas ao financiamento da seguridade social e de programas do BNDES.
Por fim, o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) passará a ser de competência federal, mas com receita destinada
aos municípios, cabendo às prefeituras auxiliar na fixação do valor dos
imóveis tributados pelo imposto. Já o IPVA passa a atingir aeronaves e
embarcações, mas exclui veículos comerciais destinados à pesca e ao
transporte público de passageiros e de cargas. A receita desse imposto
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passaria a ser integralmente destinada aos municípios, delegando-se a
lei complementar a definição de alíquotas máximas e mínimas e de parâmetros para a concessão de benefícios fiscais.
Fonte: Agência Senado
42ª Reunião – 20/08/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 6/2019 que modifica o sistema de previdência social,
estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras
providências.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 54/2019 - CCJ, Senador Tasso Jereissati
- REQ 56/2019 - CCJ, Senadora Leila Barros
- REQ 65/2019 - CCJ, Senador Randolfe Rodrigues
- REQ 60/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
Participantes:
Sr. ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO, Secretário Especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia
Sr. RAFAEL TAJRA FONTELES, Presidente do Comitê dos Secretários
de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) e Secretário de
Fazenda do Piauí
Sr. JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO, Presidente da Associação
dos Magistrados Brasileiros (AMB)
Sr. NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO, Ex-Ministro da Fazenda e
Professor da Universidade de Brasília (UnB)
Sr. ÂNGELO FABIANO FARIAS DA COSTA, Coordenador da Frente
Associativa da Magistratura e do Ministério Público (FRENTAS)
Sr. RUDINEI MARQUES, Presidente do Fórum Nacional Permanente
de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE)
Sr. EMERSON GARCIA, Promotor de Justiça do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro
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Sr. JOSÉ MÁRCIO CAMARGO, Professor da Pontifícia Universidade
Católica do Estado do Rio de Janeiro
Resultado: realizada a audiência pública.
CCJ inicia debate sobre reforma da Previdência
Da Redação | 20/08/2019, 10h49 - ATUALIZADO
EM 20/08/2019, 14h55
A reforma da Previdência vai tornar o sistema mais justo e igualitário, no entendimento do secretário especial de Trabalho e Previdência
do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Ele participou da primeira
audiência pública sobre a PEC 6/2019 (reforma da Previdência), promovida pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta terça-feira (20).
Marinho frisou a necessidade da reformulação do regime de modo
a garantir segurança jurídica e previsibilidade dos recursos. Segundo ele,
a estrutura atual da Previdência é insustentável do ponto de vista fiscal,
já que a população está ficando cada vez mais velha e propensa à aposentadoria.
— Nós tínhamos em torno de 13,6% da população [mais velha], em
2018. Vamos ter 42% em 2060. Ainda somos um país jovem, mas isso
está progressivamente se invertendo.
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Ao explicar que todos os cidadãos vão passar a contribuir na nova
Previdência, Rogério Marinho esclareceu que a reestruturação diminuirá injustiças, porque levará os que ganham mais a contribuir mais e os
que ganham menos a serem menos tributados. O secretário informou
que a economia esperada com a reforma, ao longo dos próximos dez
anos, é de R$ 933,5 bilhões.
— Esse é um debate que eu faço com muita convicção, consciência
e olhando nos olhos das pessoas em todos os lugares onde vou. Acredito que o Brasil está num momento de inflexão. Temos muitas diferenças,
mas essa é uma situação que nos une a todos, [no intuito] de melhorar
o país.
O professor da Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio
de Janeiro, José Márcio Camargo, afirmou que, sem a reforma da Previdência, o orçamento do país ficará desequilibrado e sem chances de
solução. Ele frisou que o Brasil passou por reformas aparentemente sem
efeitos ao longo dos anos, mas que impactaram positivamente o cenário
econômico.
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Camargo comentou que a economia brasileira continuou crescendo cerca de 1% ao ano após as reformas, a taxa de inflação permaneceu
em queda e, pela primeira vez, em 2019, o governo brasileiro terá condições de estabelecer uma política de redução de juros para evitar uma
recessão.
— Isso é resultado deste conjunto de reformas aprovadas ao longo
dos últimos quatro anos. E a reforma da Previdência é fundamental para
manter o teto dos gastos, o que é fundamental para investidores terem
um mínimo de certeza de que o governo brasileiro é solvente. Sem isso,
a economia brasileira não vai crescer nunca – avaliou.

Aperfeiçoamentos
Favorável à reforma da Previdência, o ex-ministro da Fazenda,
Nelson Barbosa, considerou que os deputados acertaram ao rejeitar a
proposta de capitalização, na PEC 6/2019. Ele sugeriu, no entanto, dois
pontos de aperfeiçoamento ao texto enviado pela Câmara. Uma delas
é que a pensão por morte seja de pelo menos um salário mínimo. No
texto atual, o valor da pensão passará a ser gradual, de acordo com o
número de dependentes.
Outra mudança sugerida por Barbosa é que o tempo de contribuição da Previdência dos trabalhadores do setor privado (RGPS) seja firBalanço de atividades 2019 - 2020
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mado em 15 anos, tanto para quem já está no sistema como para quem
vai entrar. O texto aprovado pelos deputados prevê tempo mínimo de
contribuição de 20 anos para quem ingressar no mercado de trabalho
após a reforma.
— É preciso ajustar o tempo mínimo para todo mundo e permitir
que as pessoas cheguem a 100% do benefício com 35 anos de contribuição, e também, se a pessoa quiser e puder trabalhar mais, que ela tenha
um bônus por isso – defendeu.
Para o coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas), Ângelo Fabiano Farias da Costa, a discussão
sobre a reforma da Previdência é um processo importante, que deve ser
feito periodicamente, inclusive em razão do crescimento demográfico.
Ele disse que em nenhum momento a magistratura e o Ministério Público se posicionaram totalmente contrários à PEC 6/2019, mas ponderou
que alguns aspectos do texto são “extremamente duros” para trabalhadores do RGPS e servidores públicos.

Ângelo declarou que a reforma no funcionalismo já foi feita, uma
vez que os servidores públicos federais não se aposentam mais com integralidade de proventos desde a promulgação da Emenda Constitucional 20, em 2003.
— Hoje o servidor não se aposenta mais com o salário que recebia
enquanto estava na ativa: está limitado ao valor de R$ 5.839,45. Isso é
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para deixar clara essa situação importante para a sociedade brasileira –
observou.
Críticas
O presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas
de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, disse que a reforma da Previdência provocará justamente o contrário do que se pretende alcançar
com ela, pois sua aprovação agravará a crise no país. Para ele, o discurso de que mudanças constitucionais são condição para a melhoria econômica foi utilizado pelo governo também na promulgação da Emenda
Constitucional 95, que congelou os gastos públicos, e na reforma Trabalhista, em 2017. Medidas que, na opinião de Rudinei, não surtiram os
efeitos esperados.
— Eu quero afirmar com todas as letras que nada, nada garante
que o crescimento será retomado, mesmo se a PEC [da Previdência] for
aprovada na íntegra.
O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB),
Jayme Martins de Oliveira Neto, apresentou sugestões de emendas ao
relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). Uma delas se refere ao
inciso 3 do artigo 25 da PEC, que anula a aposentadoria por regime próprio de Previdência com contagem recíproca do Regime Geral, sem a
respectiva contribuição. Neto destacou que essa medida foi inserida no
texto da Câmara sem ter sido debatida e, se mantida, aumentará enormemente a judicialização dos benefícios
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— A nossa sugestão é a supressão disso, porque vai simplesmente
gerar um tumulto tremendo entre aqueles que se aposentaram segundo as regras atuais e que nem comprovantes mais terão, eventualmente, da guarda das suas contribuições.
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Emerson Garcia também criticou a falta de debate sobre esse
item da PEC 6/2019. Segundo ele, as aposentadorias não apresentam
incompatibilidade com o sistema previdenciário e, caso a medida seja
mantida, as aposentadorias concedidas nos últimos 20 anos, envolvendo membros do Ministério Público, da magistratura e de outras carreiras, serão consideradas nulas.
— Não é preciso dizer sobre a enorme demanda que nós teremos
na Justiça, porque, se existe um referencial de insegurança jurídica, talvez este seja o mais acentuado – alertou.
Agenda de debates
Ao abrir a reunião desta terça-feira, a presidente da CCJ, senadora
Simone Tebet (MDB-MS), destacou a importância de se discutir a reforma da Previdência. Ela garantiu que o rito estabelecido pelo Regimento
Interno do Senado será respeitado e que as decisões serão tomadas de
forma colegiada.
— Será uma semana exaustiva, mas, extremamente produtiva. Não
é um tema fácil, é complexo e vai exigir de nós responsabilidade, serenidade, sabedoria. Como presidente da comissão, meu papel é sempre a
imparcialidade e equidistância – comentou.
Fonte: Agência Senado
43ª Reunião – 20/08/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 6/2019 que modifica o sistema de previdência social,
estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras
providências.
Requerimento(s) de realização de audiência:
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- REQ 55/2019 - CCJ, Senador Major Olimpio
Participantes:
Sr. MARCELO AZEVEDO, Diretor Jurídico da Federação Nacional dos
Policiais Rodoviários Federais (FENAPRF) (representante de: DEOLINDO
PAULO CARNIEL, Presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - FENAPRF)
Sr. NARLON GUTIERRE NOGUEIRA, Secretário Adjunto de Previdência do Ministério da Economia
Sra. ZÉLIA LUIZA PIERDONÁ, Procuradora Regional da República
Sr. JOSÉ GUILHERME KLIEMANN, Presidente do Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul
Sr. OSÉIAS FRANCISCO DA SILVA, Presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil - CONGM
Sr. LEANDRO CERQUEIRA LIMA, Presidente da Associação Brasileira de Criminalística - ABC
Sr. FERNANDO FERREIRA DE ANUNCIAÇÃO, Presidente da Federação Nacional Sindical dos Servidores Penitenciários - FENASPEN
Sr. RODOLFO QUEIROZ LATERZA, 1º Vice-Presidente Parlamentar
da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL) (representante de: CARLOS EDUARDO BENITO JORGE, Presidente da Associação
dos Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL)
Sr. CORONEL ELIAS MILER DA SILVA, Representante da Federação
Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME) (representante de: MARLON JORGE TEZA, Presidente da Federação Nacional
de Entidades de Oficiais Militares Estaduais - FENEME)
Sr. ANDRÉ LUIZ GUTIERREZ, Presidente da Confederação Brasileira
de Trabalhadores Policiais Civis – COBRAPOL
Resultado: realizada a audiência pública.
Policiais criticam regras para a categoria na reforma da Previdência
Da Redação | 20/08/2019, 18h43 - ATUALIZADO
EM 20/08/2019, 20h20

Balanço de atividades 2019 - 2020

807

Representantes de policiais, bombeiros e agentes penitenciários
criticaram a reforma da Previdência nesta terça-feira (20) em audiência
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Eles afirmaram
que a PEC 6/2019 cria para os agentes de segurança do Brasil “a pior
aposentadoria do mundo”.
Os participantes rejeitaram a ideia de que as categorias tenham recebido privilégios no texto atual da reforma. Para eles, os agentes de segurança fazem jus a direitos compensatórios devido à natureza perigosa
de suas atividades. Sem esses direitos, alertaram, a crise na segurança
pública pode se agravar. Eles pediram que os senadores promovam uma
“revisão significativa” da PEC.

Diretor jurídico substituto da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, Marcelo de Azevedo disse que há várias categorias
profissionais que estão submetidas a riscos no exercício das suas ocupações, como mineiros e operadores de raio-x, mas os agentes de segurança são os únicos que vivem o risco mesmo fora do expediente.
— A atividade não se encerra ao término do plantão. O policial faz
um juramento de defesa da sociedade que vai acompanhá-lo por toda a
vida, inclusive na aposentadoria.
O 1º vice-presidente parlamentar da Associação dos Delegados
de Polícia do Brasil (Adepol), Rodolfo Laterza, pediu que os senadores
não tenham timidez ao analisar a proposta e promovam mudanças nas
regras direcionadas aos policiais. Para ele, o formato atual da reforma
pode inviabilizar as atividades de segurança pública.
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— O governo e a Câmara perderam a oportunidade de dar o tratamento meritocrático diferenciado para as categorias policiais. [As novas
regras] afetarão o funcionamento das instituições a médio prazo. Não é
para gerar medo, é uma constatação real.
Essa posição é compartilhada pelo presidente da Confederação
Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), André Luiz Gutierrez. Para ele, com a reforma, o efetivo policial cairá drasticamente, uma
vez que muitos trabalhadores em atividade vão buscar a aposentadoria
para escapar das novas regras. Ao mesmo tempo, sem o atrativo da aposentadoria diferenciada, será difícil preencher as vagas, segundo ele.

— Se este governo se elegeu com o mote da segurança pública, não
podemos deixá-la em segundo plano — afirmou.
Críticas
Os participantes da audiência concentraram as observações em
pontos como a idade mínima, considerada mais elevada do que em outros países, e as regras de transição, que, segundo eles, causaram conBalanço de atividades 2019 - 2020
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fusão na categoria e podem gerar insegurança jurídica e judicialização.
Além disso, eles pediram outras iniciativas para reformar a Previdência
sem sobrecarregar os beneficiários, como a cobrança de dívidas e a revisão da Desvinculação de Receitas da União (DRU).
Também foram alvo de críticas a aposentadoria por invalidez e a
pensão por morte para os policiais. Segundo a PEC 6/2019, a pensão só
será integral em caso de morte durante o serviço. Já a aposentadoria por
invalidez será maior em caso de incapacitação causada pela função, mas
não chegará a ser integral. Segundo apontaram os palestrantes, é muito
comum que agentes de segurança sejam mortos ou feridos gravemente
por causa da sua profissão, mesmo quando estão fora do expediente.
Diretor da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (Feneme), Elias Miler da Silva abordou os cálculos que apontam
deficit nos regimes previdenciários do setor público, ao qual os policiais
estão vinculados. Para ele, não se pode analisar a aposentadoria policial
apenas por esse critério.
— A frieza do número pode espantar, mas só quem conhece a realidade policial do país é que pode mensurar. Quem traz as sequelas,
enterrou colegas, sabe o que é a verdade.
Miler também é assessor parlamentar do senador Major Olimpio
(PSL-SP), que se somou às críticas. Autor dos requerimentos que convidaram os participantes da audiência, o senador concordou que os servidores da segurança pública exercem um serviço que precisa ser reconhecido de forma especial.
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— Eu vejo muito os “ólogos” teorizarem, e eu já fui em muitos locais de crime, a muitos enterros, porque o policial foi executado porque
era policial. Ele não sai de serviço jamais.
Representantes dos agentes penitenciários, guardas municipais e
profissionais de criminalística também participaram da audiência e pediram equiparação das suas categorias ao regime que for adotado para
os policiais. O senador Paulo Paim (PT-RS) leu um abaixo-assinado de
profissionais da segurança privada, que se somaram às reivindicações.
Governo
O secretário-adjunto de Previdência do Ministério da Economia,
Narlon Gutierre Nogueira, afirmou que o governo reconhece que os policiais merecem um tratamento condizente com a situação profissional.
Na avaliação dele, a PEC 6/2019 está contemplando essa necessidade,
ao mesmo tempo em que leva em consideração a insuficiência de recursos da Previdência Social, atestada por órgãos técnicos. O secretário
lembrou que a PEC já limita a abrangência da DRU, evitando que ela se
aplique sobre o caixa da seguridade social.
Nogueira ponderou, ainda, que os dados estatísticos oficiais mostram que a mortalidade de policiais durante a idade ativa não é muito
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diferente do que se verifica entre os demais servidores públicos. Ele salientou que é provável que a mortalidade decorrente do trabalho seja
superior, mas, segundo disse, as estatísticas não fazem essa diferenciação.

Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Zélia Pierdoná concordou com essa posição e afirmou que a situação
da Previdência Social exige que “todos deem um pouco” para garantir
proteção social às gerações futuras. Para ela, os policiais merecem atenção diferenciada, assim como outras categorias, mas é preciso encontrar saídas alternativas. Essas peculiaridades, avalia ela, não devem ser
tratadas com os recursos previdenciários, que são muito escassos.
— Não adianta termos direitos adquiridos sem dinheiro para receber — disse.
O relator da PEC 6/2019, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), destacou que toda a discussão levantada pela audiência “só faz sentido” se
o Senado incluir os estados e os municípios na reforma da Previdência,
uma vez que eles são os principais responsáveis pela remuneração dos
agentes de segurança.
A situação dos entes federativos foi abordada pelo presidente do
Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul, José Guilherme Kliemann.
Ele relatou a situação do seu estado, onde a despesa com inativos é a
maior fatia do orçamento, e pediu aos senadores que estendam as novas regras de aposentadoria para além da União.
Fonte: Agência Senado
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44ª Reunião – 21/08/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 6/2019 que modifica o sistema de previdência social,
estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras
providências.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 58/2019 - CCJ, Senador Humberto Costa
- REQ 59/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
- REQ 60/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
- REQ 61/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
- REQ 62/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
- REQ 63/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
- REQ 66/2019 - CCJ, Senador Rogério Carvalho
Participantes:
Sr. MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO, Ex–Ministro do Trabalho e Previdência Social do Brasil
Sr. PAULO PENTEADO TEIXEIRA JUNIOR, Assessor Jurídico e Legislativo da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp)
Sr. EDUARDO GUTERRA, Secretário Adjunto de Organização e Política Sindical (representante de: Central Única dos Trabalhadores)
Sr. DÉCIO BRUNO LOPES, Presidente da Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
Sr. CLÓVIS SCHERER, Especialista em previdência do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) (representante de: CLEMENTE GANZ LÚCIO, Diretor Técnico do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE)
Sr. DIEGO CHERULLI, Diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário

Balanço de atividades 2019 - 2020

813

Resultado: realizada a audiência pública.
Debatedores criticam nova Previdência em segundo
dia de audiências na CCJ
Da Redação | 21/08/2019, 11h04 - ATUALIZADO
EM 21/08/2019, 13h20
O segundo dia de discussões sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) foi marcado por críticas a diversos
pontos do texto (PEC 6/2019). Organizadas pela liderança do Partido dos
Trabalhadores (PT), as mesas temáticas desta quarta-feira (21) tiveram
entre os participantes o ex–ministro do Trabalho e Previdência Social,
Miguel Rossetto, sindicalistas e membros da Receita Federal e Ministério Público.
O presidente da primeira mesa, senador Paulo Paim (PT-RS), censurou a falta de representantes do governo na audiência pública. Ele disse
que tem feito o convite em todos os debates e que chegou a questionar
essa ausência ao ministro da Economia, Paulo Guedes, por achar importante o contraponto nas discussões.

— Fiz umas 30 audiências sobre Previdência. Eles vieram a duas ou
três e, nas outras todas, não.
Para Miguel Rosseto, os aposentados serão os mais prejudicados
com a PEC 6/2019. Segundo o ex-ministro, as pessoas que têm hoje média salarial de R$ 2.240,90 recebem 90% dessa média ao se aposentar,
passando a ter direito a R$ 2.016,81 mensais. Com a aprovação da refor-
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ma, a média salarial dos trabalhadores cai para R$ 1.899,41 e, a aposentadoria, para R$ 1.139,65. Uma perda de R$ 877,16, explicou.
— O projeto que a Câmara aprovou, por maioria, vai fazer com que
esse Pedro, esse cidadão brasileiro, nas mesmas condições, de 65 anos
e com 20 anos de trabalho comprovado em carteira, não receba mais R$
2.016 por mês — lamentou.
O assessor jurídico e legislativo da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Paulo Penteado, questionou o deficit da Previdência, afirmando que o Brasil renunciou a R$ 925 bilhões
destinados à seguridade social entre 2007 e 2016. Segundo ele, são esses benefícios fiscais dados pelo governo que prejudicam o sistema.
— É uma renúncia expressiva. E se nós atualizarmos de acordo com
a taxa Selic, teremos um R$ 1,5 trilhão; na taxa do BNDES, R$ 2,234 trilhões, e no IGP-M, R$ 2,265 trilhões. Dinheiro que deixou de entrar para
o caixa da seguridade social brasileira por força de isenções concedidas
por lei.
Outro ponto criticado por Paulo Penteado é a nova regra para pensões por morte. Ele explicou que atualmente um servidor público com
salário de R$ 12 mil deixa R$ 10.150,34 de pensão, no caso de ter apenas um dependente e após 20 anos de contribuição. Com a PEC 6/2019,
esse benefício passará a ser de R$ 3.024,00.

— É importante dizer que o direito à pensão nasce com a morte.
Vejam como isso é grave: O sujeito morreu na véspera da publicação da
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PEC, a pensão é de R$10 mil. Ele morreu no dia da publicação da PEC, a
pensão é de R$3 mil. É o que vai acontecer.
Trabalhadores
O secretário adjunto de Organização e Política Sindical, Eduardo
Guterra, cobrou clareza e transparência no debate sobre a reforma da
Previdência. Ele questionou as reais motivações do governo, afirmando
que a proposta só tem prejudicado os trabalhadores. Guterra citou dados do Dieese, segundo os quais, há 33 milhões de pessoas trabalhando
sem carteira assinada no Brasil e, portanto, não recolhendo contribuições ao INSS.
— Isso choca com a reforma da Previdência, porque quer dizer que
essas pessoas também não contam tempo para se aposentar. A PEC, ao
arrochar os benefícios previdenciários em torno do salário mínimo, retira renda dos trabalhadores, inibe o consumo, agrava o desemprego, faz
a economia não girar e não ter aquecimento — lamentou.
O presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Décio Bruno Lopes, defende que o serviço público não siga nem mesmo as regras de transição para a aposentadoria. Segundo ele, a Previdência do funcionalismo já está resolvida desde 2004,
quando o cálculo passou a ser o mesmo do Regime Geral, e a paridade
e integralidade de proventos deixaram de existir.
— Por que o servidor tem de ser massacrado? É porque ele recebe
um benefício melhor? Sim. Ele recebe um benefício melhor porque paga
11% sobre a totalidade da sua remuneração, e vai pagar 14% ou 22%, se
os senhores deixarem essa reforma ser aprovada do jeito que ela está
— observou.

816

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Décio disse que enxerga um retrocesso na PEC 6/2019. Para ele,
o texto transfere os segurados da Previdência Social para a assistência
social, gerando uma situação de miserabilidade, “onde cada um é por
si e Deus por todos”. Além disso, o representante da Receita considera
que a reforma desvaloriza a Previdência, sem a garantia da integração
de novos segurados.
— Se o próprio governo diz que é uma coisa falida, que a Previdência está falida, se eu entrar em um sistema já falido, o que vou receber
no futuro? — indagou.
Segunda mesa
A segunda mesa de debates da CCJ foi presidida pelo senador
Humberto Costa (PT-PE), que leu comentários e questionamentos de
internautas, encaminhados por meio do canal interativo e-Cidadania.
Ricardo Rodrigues, de São Paulo, discorda das mudanças nas regras para
pensões por morte. Mateus Francisco Abrantes Daniel, de Pernambuco,
classificou a PEC 6/2019 como uma proposta necessária ao país, apesar de também discordar de pontos do texto. Já Matheus Souza, do Rio
Grande do Norte, questionou as razões de se adotar um modelo de Previdência que fracassou no Chile.
Para o senador Humberto Costa, a reforma da Previdência gera
injustiças para os trabalhadores. Ele citou o exemplo de pessoas com
direito à aposentadoria especial, como os operadores de máquinas de
raio-x, por exemplo, que passarão a obedecer ao critério da idade mínima.
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— Significa que, mesmo contra as orientações de que aquilo vai
provocar uma leucemia, um câncer, vão ter que trabalhar mais tempo.
Isso é de uma injustiça e de uma burrice, porque mais cedo ou mais
tarde, vai representar um custo para o Sistema Único de Saúde, a fim de
tratar a doença que adquiriram naquela condição.
O diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Diego
Cherulli, defende a revisão da PEC 6/2019, mesmo que o Senado faça
mudanças e o texto retorne à Câmara. Para ele, itens como o Benefício
de Prestação Continuada (BPC), aposentadoria especial e pensão por
morte precisam ser reformulados. Cherulli é contrário à elaboração de
uma PEC paralela, que seria apresentada para os senadores não alterarem o texto aprovado pelos deputados. O advogado acredita que essa
medida resultará em insegurança jurídica e invalidação de efeitos da futura lei.
— Dividam as discussões do que deve ser dividido, façam de uma
vez um texto único. Aprovem a PEC 6 para dar segurança à sociedade,
vamos focar no objetivo, alinhar uma interlocução com a Câmara e re818
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solver esse problema econômico. Finalizo clamando: se houver diálogo,
é possível que os deputados o aprovem, e esse texto retorne para ser
aprovado aqui ainda este ano.
Fonte: Agência Senado
45ª Reunião – 21/08/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 6/2019 que modifica o sistema de previdência social,
estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras
providências.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 58/2019 - CCJ, Senador Humberto Costa
- REQ 59/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
- REQ 60/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
- REQ 61/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
- REQ 62/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
- REQ 63/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
- REQ 66/2019 - CCJ, Senador Rogério Carvalho
Participantes:
Sra. LUCIANA DE BARROS JACCOUD, Especialista em Assistência
Social e Pobreza
Sra. THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA, Diretora Adjunta de
Previdência do Servidor Público do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP
Sra. ROSANGELA PIOVIZANI CORDEIRO, Coordenadora Nacional
do Movimento de Mulheres Camponesas - MMC
Sr. EDSON CARNEIRO DA SILVA, Secretário-Geral da Classe Trabalhadora - Intersindical
Sr. JOSÉ PINTO DE MOTA FILHO, Presidente da Sociedade Brasileira
de Previdência Social – SBPS
Balanço de atividades 2019 - 2020

819

Sr. CARLOS SILVA, Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho - SINAIT
Sr. JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR, Presidente da Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea
Sr. LUIZ ALBERTO DOS SANTOS, Consultor Legislativo do Senado
Federal
Sra. SILVIA HELENA DE ALENCAR FELISMINO, Representante da
Central dos Servidores Públicos – PÚBLICA
Sr. MOACIR ROBERTO TESCH AUERFVALD, Secretário Geral da Nova
Central Sindical dos Trabalhadores - NCST
Sra. SÔNIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS, Representante da
CONLUTAS - Central Sindical e Popular - CSP
Sr. UBIRACI DANTAS DE OLIVEIRA, Presidente da Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil - CGTB
Sr. LEANDRO ALLAN VIEIRA, Vice-Presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB)
(representante de: ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS NETO, Presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB)
Sr. MÁRIO TEIXEIRA, Secretário de Assuntos Jurídicos da Central
dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil (CTB) (representante de: ADILSON GONÇALVES
DE ARAÚJO, Presidente da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil - CTB)
Resultado: Realizada audiência pública
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Reforma prejudica trabalhadores privados e servidores públicos,
dizem debatedores
Da Redação | 21/08/2019, 20h51

Representantes de entidades dos trabalhadores ouvidos na tarde
desta quarta-feira (21) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) avaliaram que a proposta de reforma da Previdência (PEC 6/2019) é prejudicial ao trabalhador privado e ao servidor público. Foram quatro mesas
de debate, em quase cinco horas de audiência, que foi sugerida pelos
senadores Humberto Costa (PT-PE) e Paulo Paim (PT-RS). Plano de inclusão, regras para o benefício de prestação continuada (BPC), critérios
para os servidores públicos e fontes de financiamento foram alguns dos
temas debatidos.
O debate fez parte de um ciclo de audiências que a CCJ está promovendo sobre o assunto. Pela manhã, a comissão já havia realizado uma
audiência em que a proposta do governo também foi muito criticada.
O tema está em análise na comissão e depois será enviado ao Plenário.
A previsão é que a tramitação da reforma seja concluída no início de
outubro.
Consultor Legislativo do Senado, Luiz Alberto dos Santos disse que
o tema da reforma é complexo e apontou problemas no texto da PEC.
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Segundo ele, a proposta contém previsões “inconsistentes e até mesmo inconstitucionais”. Santos cobrou a reforma dos militares, que seria
um dos principais problemas previdenciários do país, e apontou que a
PEC pode trazer insegurança jurídica, ao retirar regras previdenciárias
da Constituição.
Para o consultor, as novas regras prejudicam os mais pobres, que
receberão menos em caso de pensão por morte, invalidez e outras situações. A reforma também prejudicaria os servidores públicos, que em
alguns casos, por conta das regras que somam tempo de contribuição
e idade, terão de trabalhar até os 70 anos ou terem 43 anos de contribuição.

— Estamos em uma corrida de obstáculos com obstáculos móveis.
[A reforma] certamente vai gerar uma judicialização em muitas questões — avaliou.
O presidente da Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), José Celso Pereira Cardoso Junior, clas822
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sificou como mito a ideia de que o estado brasileiro é muito grande.
Ele disse que o número de servidores é praticamente o mesmo desde a
promulgação da Constituição, em 1988, e que existem carências específicas de funcionários em algumas áreas. Cardoso Junior também criticou
a ideia de acabar com a estabilidade do servidor (PLS 116/2017) e as
novas regras de previdência.
— Essa reforma pode, na verdade, entregar estagnação e colapso
social — alertou.
Miséria
Para o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do
Trabalho (Sinait), Carlos Fernando da Silva Filho, a reforma proposta
pelo governo retira direitos previdenciários. Ele destacou que mudanças recentes na legislação trabalhista, como o trabalho intermitente e a
terceirização irrestrita, comprometem o financiamento dos recursos da
Previdência.
Segundo o presidente do Sinait, a reforma da Previdência deveria
ser discutida em harmonia com outras pautas, como a saúde do trabalhador e a qualidade de vida. Na visão de Silva Filho, a reforma é uma
maneira de o governo “largar o trabalhador no completo desamparo”.
— Temos alterações que modificam formas de acesso, benefícios e
cálculo. Alguns trabalhadores ficam em exposição ao risco. Assim, precisamos ouvir os argumentos técnicos, e não apenas políticos ou fiscais
— argumentou.
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A secretária-geral da Central do Servidor (Pública), Silvia Helena de
Alencar Felismino, afirmou que a reforma é cruel com os pensionistas
e joga milhões de brasileiros na miséria. Ela cobrou uma reforma tributária mais simples e mais justa e disse ter certeza de que o Senado vai
fazer uma reflexão sobre o texto aprovado na Câmara, para o bem do
trabalhador e do país.
Equilíbrio
O senador Flávio Arns (Rede-PR) disse que a reforma do jeito que
está pode comprometer o planejamento dos trabalhadores brasileiros e
ser classificada como “uma apropriação indébita”.
— Acho que existe o consenso de que uma reforma tem que acontecer. Como a gente faz isso é a grande questão. Não podemos frustrar
todo o planejamento que as pessoas construíram — argumentou Arns.
O senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou que as preocupações
apresentadas pelos debatedores têm muita consistência e pertinência.
824
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Ele disse que a retirada de recursos que circulam no consumo pode
comprometer a economia do dia a dia. Para o senador, o texto não pode
passar sem ajustes e é preciso encontrar um caminho para a “redução
de danos”.
Relator da reforma, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) admitiu
que tem o difícil papel de ajustar a questão fiscal com as demandas
apresentadas. Segundo ele, o deficit da Previdência é um fato e compromete os investimentos públicos. O relator acrescentou que anotou
as sugestões e vai trabalhar no tema buscando o equilíbrio.

— Se tivermos que corrigir, a base da correção será de baixo para
cima, dos mais vulneráveis para os de cima da pirâmide — prometeu
Tasso.
Os senadores Paulo Rocha (PT-PA), Jaques Wagner (PT-BA) e Zenaide Maia (Pros-RN) também acompanharam a audiência pública.
Fonte: Agência Senado
46ª Reunião – 22/08/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
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Instruir a PEC 6/2019 que modifica o sistema de previdência social,
estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras
providências.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 56/2019 - CCJ, Senadora Leila Barros
- REQ 65/2019 - CCJ, Senador Randolfe Rodrigues
- REQ 54/2019 - CCJ, Senador Tasso Jereissati
- REQ 57/2019 - CCJ, Senador Esperidião Amin
Participantes:
Sr. DJONATAN MAFEI ELIAS, Presidente do Sindicato dos Mineiros
de Criciúma e Regiões de Santa Catarina
Sr. GENOIR JOSÉ DOS SANTOS, Presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Carvão do Sul
Sr. MAURO SILVA, Presidente da Associação dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil - UNAFISCO NACIONAL,
Sr. LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, Secretário de Previdência
do Ministério da Economia
Sr. PAULO KLIASS, Pós-doutor em economia pela Université de Paris 13 e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Sra. NOEMIA GARCIA PORTO, Presidente da Associação Nacional
de Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra)
Sr. EDUARDO BUERMANN FERREIRA, Assessor Jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) (representante de: HELENO MANOEL GOMES ARAÚJO FILHO, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE)
Sra. MARIA LÚCIA FATTORELLI, Coordenadora da Auditoria Cidadã
Sr. ADOLFO SACHSIDA, Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia
Sr. ROBERTO DE GÓES ELLERY JÚNIOR, Professor do Departamento
de Economia da UnB
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Resultado: realizada a audiência pública.
Categorias profissionais pedem mudanças na reforma da Previdência
Da Redação | 22/08/2019, 11h46
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) promoveu na manhã
desta quinta-feira (22), audiência pública para debater com diversas categorias profissionais e com o governo a proposta de reforma da previdência (PEC 6/2019). Representantes de trabalhadores dos setores público e privado criticaram a proposta por não considerar especificidades
de algumas categorias e pediram regras de transição mais brandas. O
secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim,
por sua vez ressaltou que o Brasil está passando por uma transição demográfica, o que exige mudanças urgentes nas regras de aposentadoria.

O debate faz parte de uma série de audiências que a comissão está
promovendo sobre o assunto. A matéria está em análise na CCJ e depois
será enviada ao Plenário. A previsão é que a tramitação da reforma seja
concluída no início de outubro.
Mineiros de subsolo
O presidente do Sindicato dos Mineiros de Criciúma e Regiões de
Santa Catarina, Djonatan Mafei Elias, e o presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Carvão do
Sul, Genoir dos Santos, relataram os riscos da atividade do mineiro de
subsolo e apontaram que apesar de a mineração ser uma das atividades
de maior insalubridade e periculosidade, não recebeu a atenção do governo e dos deputados.
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— O trabalhador de subsolo é igual ao jogador de futebol. Depois
dos 40 ele passa a render menos porque tem que ter percepção, tem
que ter força física, tem que ter agilidade. Mesmo assim a gente ainda
tem problemas com acidentes fatais. Aqui como é uma Casa revisora a
gente acredita que pode fazer esse tipo de correção — defendeu Genoir.
Professores
Ao contrário do que afirma o governo, o assessor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Eduardo Ferreira, avalia que a PEC prejudica os trabalhadores de renda mais baixa.
A CNTE representa professores e funcionários administrativos da educação pública básica, vinculados a estados e municípios. Ferreira pediu
atenção para aposentadoria especial no magistério. Em um primeiro
momento, esses servidores não foram incluídos na reforma, mas a inclusão de estados e municípios por meio de uma PEC paralela está em
discussão no Senado.

— A PEC foi para cima de quem menos tem. Os professores no Brasil sofrem muito com doenças profissionais ligadas diretamente à profissão. O Brasil está nas últimas colocações em termos salariais dos seus
professores — apontou.
Servidores públicos
Noemia Porto, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (Anamatra), criticou as regras para servidores públicos. Se828
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gundo ela, o pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição que falta
para atingir o mínimo exigido previsto em uma das regras de transição
é, na prática, não ter transição alguma. Ela também criticou as alíquotas
progressivas que incidem sobre os salários que podem chegar até a 22%
no caso de trabalhadores do setor público. Segundo ela, a medida tem
caráter de confisco.
— Nas duas emendas anteriores [de reforma da Previdência], tanto
a de 1998 quanto a de 2003, houve um cuidado do nosso Poder Legislativo constituído quanto as regras de adaptação na tentativa dos legisladores de não estabelecer nem quebra de confiança, nem violação ao
direito adquirido e nem a vulnerabilidade da profissionalização do setor
público brasileiro. Essa mesma realidade nós não temos percebido no
que diz respeito a PEC 6/2019 — criticou.
O presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco Nacional) lamentou que os servidores públicos
tenham sido escolhidos como alvos da reforma.
— Os servidores públicos ingressaram com base em uma proposta
de trabalho e hoje o meu empregador chama de privilégio. Escolheram
o servidor público como privilegiado para pesar a mão no RPPS [Regime
Próprio de Previdência Social] — avaliou.

Idade mínima
O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo
Rolim, aponta que o aumento da expectativa de vida dos brasileiros e o
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crescimento do deficit da Previdência exige o estabelecimento de idade
mínima para aposentadoria e regras mais duras para atingi-la.
— Temos um sistema previdenciário dos mais desequilibrados do
mundo. [...] Teremos, daqui a 40 anos, 5% a menos de pessoas em idade
ativa, ou seja, potenciais contribuintes da Previdência, e 200% a mais
de idosos portanto potenciais beneficiários — argumentou o secretário.
Rolim também sustentou que os trabalhadores de mais baixa renda já se aposentam por idade por não conseguirem comprovar renda o
que, segundo ele, esse fato evidenciaria que a reforma vai ter maior impacto para os trabalhadores que têm maiores salários e se aposentam
por tempo de contribuição.
— Eu estou falando de empresários, funcionários de estatais, profissionais liberais como advogados, funcionários de multinacionais, altos executivos. Essas pessoas se aposentam por tempo de contribuição
e com idade muito mais baixa — disse.
Fonte: Agência Senado
47ª Reunião – 22/08/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 6/2019 que modifica o sistema de previdência social,
estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras
providências.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 55/2019 - CCJ, Senador Major Olimpio
- REQ 56/2019 - CCJ, Senadora Leila Barros
- REQ 64/2019 - CCJ, Senador Oriovisto Guimarães
- REQ 65/2019 - CCJ, Senador Randolfe Rodrigues
- REQ 66/2019 - CCJ, Senador Rogério Carvalho
Participantes:
Sra. SUZANI ANDRADE FERRARO, Presidente da Comissão Especial
de Estudo da Previdência Complementar do Conselho da Ordem dos
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Advogados do Brasil (representante de: FELIPE SANTA CRUZ, Presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil)
Sr. PAULO RABELLO DE CASTRO, Economista
Sr. ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN, Presidente do
Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP
INSS

Sr. MAURO LUCIANO HAUSCHILD, Advogado e Ex-presidente do

Sr. LUIS ANTÔNIO DE ARAÚJO BOUDENS, Presidente da Federação
Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF
Sr. GEORGE ALEX LIMA DE SOUZA, Diretor de Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil (SINDIFISCO Nacional) (representante de: KLEBER CABRAL, Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil – Sindifisco)
Sr. BRUNO BIANCO LEAL, Secretário Especial Adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia
Sr. MIGUEL CABRERA KAUAM, Diretor de Programa da Secretaria
de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia
Sr. FELIPE SALTO, Diretor-Executivo da Instituição Fiscal Independente
Sr. TIAGO DUTRA, Secretário de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social do Tribunal de Contas da União
Sr. MAURO SILVA, Presidente da Associação dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil (UNAFISCO NACIONAL)
Sr. LUIZ HENRIQUE PAIVA, Pesquisador do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA)
Sr. LUIZ ROBERTO DOMINGUES JUNIOR, Mestre em Economia
Resultado: Realizada audiência pública
Comissão conclui debates ouvindo prós e contras da
reforma da Previdência
Da Redação | 22/08/2019, 20h58
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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) encerrou nesta quinta-feira (22) o seu ciclo de audiências públicas sobre a reforma da Previdência (PEC 6/2019). Em uma mesa mista, palestrantes a favor e contra
a proposta expuseram mais uma vez os argumentos gerais que sustentam as suas posições.

Críticas
Do lado dos críticos, os principais questionamentos dizem respeito
ao valor reduzido dos benefícios, ao tempo prolongado de contribuição,
ao tratamento dado às aposentadorias especiais (policiais, por invalidez,
trabalhadores em situação de risco) e a dúvidas sobre a segurança jurídica da proposta.
Ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Mauro
Hauschild afirmou que a reforma “esquece várias premissas” de proteção social para dar importância, em primeiro lugar, à questão fiscal. Para
ele, o governo erra ao insistir apenas nesse aspecto e em não acompanhar a reforma com programas de redução do desemprego e eficiência
da gestão.
— O objetivo da reforma é reduzir gastos da Previdência, que não
me parece uma premissa adequada. Quais são os meios que estão sen832
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do utilizados? Elevar o tempo de contribuição, elevar a idade
e reduzir os valores dos benefícios. Está faltando uma contrapartida do Estado — disse.
O diretor parlamentar do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco), George
Alex de Souza, foi pela mesma linha, destacando que os grandes agentes econômicos não foram chamados a fazer a sua
parte para melhorar a situação da Previdência e que apenas
os trabalhadores assalariados precisarão encarar ajustes.
Já o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Paulo Rabello de Castro alertou para a possibilidade de deserção do sistema previdenciário por uma grande massa de cidadãos, caso a reforma seja
aprovada como está. Para ele, muitas pessoas vão buscar a
aposentadoria imediatamente, de modo a escapar das novas
regras, criando um rombo fiscal ainda maior.

— Se os incentivos são negativos, haverá uma fuga. Se as
alíquotas sobem, o tempo de contribuição sobe e nada é dado
em troca, as pessoas vão para outras alternativas: MEI [microempreendedor individual], Simples, informalidade... Haverá
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uma forte queda da demanda pela clientela do segurado do INSS. As
janelas de evasão não foram fechadas e algumas foram até mais escancaradas — avaliou.
Rabello também cobrou do governo a composição do Fundo do Regime Geral (FRGPS), um caixa que deveria ter sido alimentado pelo Estado ao longo dos anos para abastecer a Previdência quando chegasse o
momento da transição demográfica, que o país vive agora.
A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP),
Adriane Ladenthin, fez alusão ao dispositivo que exige a edição de uma lei
para permitir o julgamento de causas previdenciárias pelas Justiças estaduais quando não houver vara federal à disposição. Essa permissão, hoje,
é automática. Segundo ela, esse obstáculo pode trazer morosidade.
— A Justiça Federal não tem hoje estrutura para recepcionar os
processos da competência delegada. Isso impacta muito nas questões
geográficas. Há cidades muito longe da Justiça Federal. Como a parte
sem dinheiro vai fazer uma audiência a 500, 600 quilômetros [de casa]?

Esse ponto também foi levantado pela presidente de uma comissão
de estudos previdenciários do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Suzani Ferraro. Além disso, ela reclamou das tentativas de retirar do texto constitucional parte do regramento da Previdência, alegando que isso fragiliza os direitos dos cidadãos.
Suzani Ferraro e Adriane Ladenthin falaram também sobre as aposentadorias especiais para trabalhadores que se expõem a situações de
perigo ou a agentes químicos e biológicos nocivos. Para elas, a reforma
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piora significativamente a situação desses trabalhadores, que realizam
serviços essenciais à sociedade.
— Enquanto não tivermos um ambiente de trabalho salutar, não dá
para fazer às avessas: tirar o benefício para depois melhorar o ambiente de trabalho. Enquanto isso, teremos trabalhadores incapacitados e
mortos — destacou a presidente do IBDP.
O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luis Antônio Boudens, reforçou os argumentos expostos pela categoria na última terça-feira (20).
Defesa
Dois membros da equipe econômica do governo compareceram à
audiência e defenderam a PEC 6/2019. O secretário especial adjunto de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Leal, afirmou
que todos os cálculos oficiais que indicam grave déficit previdenciário
são embasados por órgãos técnicos, como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Controladoria-Geral da União (CGU). Além
disso, explicou ele, a situação da Previdência é auditada anualmente
pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Leal ressaltou que a questão demográfica, que move a reforma, vai
além de qualquer vontade e é uma realidade do país que precisa ser
enfrentada. Essa transformação foi detalhada por Luiz Henrique Paiva,
pesquisador do IPEA. Segundo ele, o Brasil terá uma transição demográfica até três vezes mais rápida do que a atravessada por outros países e
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chegará a 2060 com mais de um quarto da sua população com mais de
65 anos.
Isso colocará ainda mais pressão sobre a Previdência, que já consome muitos recursos. Segundo Paiva, o Brasil é o líder mundial em despesas previdenciárias entre países com o mesmo perfil etário.
— As contas da Previdência não vão se equilibrar com tamanha mudança da estrutura demográfica brasileira. Só no RGPS [Regime Geral de
Previdência Social], as despesas saltariam de pouco menos de 9% para
mais de 16% do PIB. [Com esse dinheiro] daria para dobrar o Bolsa-Família, dobrar todos os gastos do governo com saneamento e habitação.
Nós gastamos mais com Previdência do que com todo o resto. É ilusório
achar que a coisa vai melhorar automaticamente.
Paiva e Leal afirmaram, também, que a Previdência contribui para
aprofundar as desigualdades de renda no Brasil. Esse ponto foi explorado pelo diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado
(IFI), Felipe Salto. Ele explicou que servidores públicos federais, beneficiários do Regime Próprio (RPPS), se aposentam com benefícios até 19
vezes superiores aos do Regime Geral, que serve aos trabalhadores da
iniciativa privada. Essas distorções, disse, foram dirimidas na proposta.
Salto aproveitou para reforçar que o deficit da Previdência Social é
uma informação real e verificada. Segundo os números compilados pela
IFI e retirados dos orçamentos oficiais, o saldo negativo pode chegar
a R$ 335 bilhões em 2019, somando o RGPS, o RPPS, os estados e os
municípios.
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— Os dados são públicos, a metodologia é conhecida, toda a academia utiliza. Há deficit na Previdência. Quem diz o contrário simplesmente está dizendo uma mentira deslavada. Não há outro termo para
usar — afirmou.
Outro membro da equipe econômica do governo a participar foi o
diretor de programa da Secretaria de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia Miguel Kauam. Ele rebateu os argumentos sobre a
parte jurídica da PEC 6/2019, afirmando que a delegação de competência para as Justiças estaduais estava fora da Constituição originalmente.
Para ele, a situação atual já não é cômoda para os segurados. Segundo
afirmou, há uma “falsa sensação de proximidade” com a Justiça, onde
ocorrem tramitações demoradas.
O secretário de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social do TCU, Tiago Dutra, explicou o papel do tribunal
na auditoria das contas previdenciárias e destacou que o órgão alerta
sobre a sustentabilidade do sistema há 15 anos.
Fonte: Agência Senado
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48ª Reunião – 27/08/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 110/2019 que “altera o Sistema Tributário Nacional e
dá outras providências”.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 68/2019 - CCJ, Senador Roberto Rocha
Participantes:
Sr. MÁRIO SÉRGIO CARRARO TELLES, Gerente de Políticas Fiscal e
Tributária da Confederação Nacional da Indústria (CNI) (representante
de: ROBSON BRAGA DE ANDRADE, Presidente da CNI)
Sr. RENATO CONCHON, Coordenador do Núcleo Econômico da
Confederação Nacional de Agricultura (CNA) (representante de: JOÃO
MARTINS DA SILVA JUNIOR, Presidente da CNA)
Sr. FÁBIO BENTES, Economista (representante de: JOSÉ ROBERTO
TADROS, Presidente da CNC)
Sr. JOÃO CAETANO MUZZI FILHO, Consultor Jurídico da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) (representante de: MARCIO LOPES
DE FREITAS, Presidente da OCB)
Sr. LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA, Presidente da Procuradoria Especial de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)
Sr. GEORGE ALEX LIMA DE SOUZA, Diretor de Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil (Sindifisco Nacional)
Sr. MURILO PORTUGAL FILHO, Presidente da Federação Brasileira
de Bancos – Febraban
Sr. HALLEY HENARES NETO, Presidente da Associação Brasileira Advocacia Tributária – ABAT
Resultado: realizada a audiência pública.
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Em audiência na CCJ, debatedores pedem
sistema tributário mais simples e justo
Da Redação | 27/08/2019, 19h12
Em audiência pública promovida pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) na tarde desta terça-feira (27), os debatedores
pediram um sistema tributário mais simples e mais justo. A audiência foi
sugerida e presidida pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA), relator da
reforma tributária na CCJ (PEC 110/2019).
Para o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), Renato Conchon, é importante a simplificação da cobrança no sistema tributário. Ele disse não concordar com
o aumento de tributos para o setor agropecuário e apontou que leis
complementares serão necessárias depois da PEC. Conchon pediu que
o Congresso e o Executivo já iniciem o debate sobre esses projetos de
lei, para evitar insegurança jurídica, e cobrou que a reforma tributária
pense na justiça fiscal, para evitar penalizar os mais pobres.
— Esperamos uma reforma que atenda à sociedade brasileira. Um
aumento [de impostos] sobre a produção de alimentos vai impactar, inclusive, sobre a inflação — alertou, lembrando que mais de 80% dos
brasileiros estão nas classes C, D e E.
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O economista Fábio Gomes Bentes, da Confederação Nacional do
Comércio (CNC), também pediu um sistema mais simples para que cada
agente econômico saiba exatamente o que está pagando de imposto.
Para Bentes, a simplificação ajuda na arrecadação e viabiliza um melhor
ambiente de negócios. Ele citou o grande número de normas legais e o
volume de tempo gasto pelas empresas como vetores que maximizam
a burocracia e trabalham contra a eficiência das empresas e do sistema
tributário.
— O espírito da simplificação pode trazer efeitos muito positivos
para a economia, mesmo que a arrecadação se mantenha constante —
afirmou Bentes, acrescentando ver com ressalvas a possível recriação
de um imposto como a CPMF.
Na mesma linha, o consultor jurídico da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), João Caetano Muzzi Filho, confirmou a necessidade
de uma reforma para um sistema mais simples e justo. Ele defendeu
a previsão constitucional do “adequado tratamento tributário” para o
sistema cooperativista brasileiro, já que as cooperativas não têm fins
lucrativos. Muzzi Filho lembrou que o Brasil registra 7 mil cooperativas,
com 425 mil empregados.
Crédito e consumo
Segundo o diretor de Assuntos Parlamentares do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco), George Alex Lima de Souza, a reforma tributária vai apontar para o “país que
queremos ser”. Ele destacou a ineficiência do sistema atual de arrecadação e defendeu uma cobrança mais simples e menos onerosa. Segundo
George Souza, a proposta de reforma vai nessa linha, mas falha na desoneração do consumo.
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— As forças produtivas precisam ser desoneradas e estimuladas.
Assim, vamos gerar mais emprego — ressaltou.
O presidente da Procuradoria Especial de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Luiz Gustavo Bichara, pediu uma
atenção especial com o imposto seletivo. Ele disse que, pelo texto da
PEC, esse imposto abrange diversos fatos da economia e pode não ser
eficiente. Bichara sugeriu que esse tipo de tributação seja restrito a atividades que o governo quer desestimular. Para o representante da OAB,
também é preciso uma reflexão sobre os créditos tributários. Ele citou
que o volume desse crédito representa hoje cerca de R$ 90 bilhões, a
maior parte relacionada a PIS e Cofins, tributos que a reforma vai eliminar.
— O contribuinte tem receio de que o crédito dele vire pó — declarou.
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A série de debates coordenada por Roberto Rocha, iniciada na semana passada, tem outro encontro marcado para esta quinta-feira (29),
às 14h.
De iniciativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a proposta
de reforma tributária extingue os seguintes tributos: IPI, IOF, PIS/Pasep,
Cofins, Salário-Educação, Cide-combustíveis e CSLL (federais); ICMS (estadual); e Imposto sobre Serviços (municipal). No lugar deles, será criado um imposto sobre o valor agregado de competência estadual, chamado de IBS, e um imposto sobre bens e serviços específicos, o Imposto
Seletivo, de competência federal.
Fonte: Agência Senado
50ª Reunião – 29/08/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 110/2019 que “altera o Sistema Tributário Nacional e
dá outras providências”.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 68/2019 - CCJ, Senador Roberto Rocha
- REQ 69/2019 - CCJ, Senador Oriovisto Guimarães
Participantes:
Sr. RAFAEL TAJRA FONTELES, Presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do
Distrito Federal – COMSEFAZ e Secretário Estadual da Fazenda do Piauí
Sr. CÉSAR ROXO MACHADO, Vice-presidente de Estudos e Assuntos
Tributários da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do
Brasil – ANFIP (representante de: DECIO BRUNO LOPES, Presidente da
ANFIP)
Sr. FRANCELINO DA CHAGAS VALENÇA JUNIOR, Diretor de Formação Sindical e Relações Intersindicais da Federação Nacional do Fisco
Estadual e Distrital – FENAFISCO
(representante de: CHARLES JOHNSON DA SILVA ALCANTARA, Presidente da FENAFISCO)
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Sr. CELIO FERNANDO DE SOUZA SILVA, Presidente da Federação
Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais – Fenafim
Sra. THALYTA ALVES, Supervisora do Núcleo Econômico da Confederação Nacional dos Municípios – CNM (representante de: GLADEMIR
AROLDI, Presidente da CNM)
Sr. KLEBER CASTRO, Consultor Econômico da Frente Nacional de
Prefeitos - FNP
(representante de: JONAS DONIZETTE, Presidente da FNP)
Sr. DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ, Secretário da Fazenda do Estado
de Pernambuco
Resultado: Realizada audiência pública.
Debatedores defendem simplificação do sistema tributário
Da Redação | 29/08/2019, 18h13
A simplificação e padronização de impostos foi defendida nesta
quinta-feira (29) em audiência pública interativa que debateu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110/2019, que reformula o sistema
tributário.
Os debatedores reunidos na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) afirmaram que os ajustes e correções na repartição dos
impostos favorecerão o combate à desigualdade social, a melhoria no
ambiente de negócios e a justa distribuição de recursos para o desenvolvimento do país.
Vice-presidente de Estudos e Assuntos Tributários da Associação
Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil (Anfip), César Roxo
Machado disse que as propostas de reforma tributária que tramitam na
Câmara e Senado são semelhantes ao propor a unificação de tributos de
consumo. Ele ressaltou que a existência de uma legislação única é muito
mais eficiente que milhares de normas sobre tributos, como ocorre no
Brasil.
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— A PEC 110 atende a esse apelo de grande parte da sociedade
de simplificar o sistema tributário. Mas a PEC não ataca a regressividade do sistema e precariza o financiamento da seguridade social. Nosso
sistema tributário é concentrador de renda, é regressivo, e prejudica o
desenvolvimento, pois acentua as desigualdades de renda e outras desigualdades. O Brasil é o país mais desigual do mundo. Só países da África
são mais desiguais que o Brasil — afirmou.
Machado ressaltou ainda que a carga tributária no Brasil equivale a
32,3% do Produto Interno Bruto (PIB), sendo 50% da distribuição sobre
o consumo, e 18% sobre renda.
— Não vemos como resolver o problema sem alterar essa pizza —
disse o representante da Anfip.
Simplificação
Presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz)
e secretário da Fazenda do Piauí, Rafael Tajra Fonteles defendeu a simplificação das regras tributárias. Ele explicou que o Comsefaz pretende
apresentar uma proposta semelhante à PEC 110/2019, mas totalmente
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independente, que já conta com o apoio unânime dos secretários de
Fazenda dos 27 estados brasileiros.
Fonteles ressaltou ainda que o Congresso não pode aprovar uma
reforma sem envolver o ICMS, “que é o imposto mais complicado e que
gera mais dano ao país. Ele explicou que a proposta do Comsefaz levará
em conta os seguintes princípios: simplificação; padronização; princípio
do destino da alíquota; fim da guerra fiscal; combate à regressividade
do imposto sobre consumo; adoção de política de desenvolvimento regional, a partir da criação de um fundo que não se possa contingenciar
derivado dos impostos; compensação de perdas; tratamento diferenciado à Zona Franca de Manaus; e rejeição ao aumento da carga tributária.

Secretário de Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha afirmou que
os estados pobres não podem deixar de ter um mecanismo automático
para atrair empresas. Ele lembrou que todas as propostas de reforma
tributária em tramitação esquecem a Zona Franca de Manaus, ao contrário do texto a ser apresentado pelo Comsefaz.
— Se a gente for para o purismo econômico e não olhar para o
social, vamos inviabilizar Manaus e o entorno da Amazônia Legal. Nin-
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guém vai construir motos e equipamentos agrícolas em um estado que
está a milhares de distância do mercado consumidor — afirmou.
Convergência
Presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim), Célio Fernando de Souza Silva disse que há
condições políticas para fazer uma reforma tributária, como apontam a
situação econômica do poder público e a indignação dos contribuintes.
— Temos uma rara convergência. Os entes federados querem a reforma tributária, os contribuintes clamam por reforma, os profissionais
da área do direito concordam, a academia está envolvida nessa discussão, a classe política referenda a ideia, e o próprio mundo diz que o
Brasil tem que reformar o seu sistema tributário — afirmou.

Regressividade
Diretor de Formação Sindical e Relações Intersindicais da Federação
Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Francelino das Chagas
Valença Júnior defendeu uma reforma tributária solidária e disse que
a raiz do sistema tributário é a regressividade (arrecadar proporcionalmente mais de quem ganha menos).
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— Para a economia gerar tem que ter renda, e a capacidade de
consumo da população está ficando cada vez menor. No Brasil, a concentração de renda só perde para o Qatar, que não é uma república
democrática — afirmou.
Representante da Confederação Nacional dos Municípios (CNM),
Talita Alves disse que a proposta de reforma tributária não pode limitar-se a questões relativas ao consumo, mas promover ajuste e correções
em impostos sobre o patrimônio.
— A PEC 110 não partilha com os municípios o imposto seletivo,
diferentemente da proposta que tramita na Câmara, e essa é uma pauta
histórica dos municípios — alertou.
“Imbróglio”
Autor do requerimento de debate, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) apontou a necessidade urgente de simplificar “o imbróglio em
que se transformou o Brasil” em seu sistema tributário. Ele reconheceu
que há um grande desafio de compatibilizar tantos interesses na reforma.
— Há interesse federal, estadual, municipal e privado, que inclui
indústria, comércio, serviços, cooperativas, sindicatos, um mundo de interesses. E a vida é feita disso, de interesses e interessados. Passou da
hora de fazer a reforma. É uma tarefa necessária. Não dá mais para colocar debaixo do tapete. A tecnologia favorece a adoção de um sistema
digital no Brasil, que já conta com um sistema bancário aperfeiçoado.
Temos que introduzir tecnologia — afirmou.
Fonte: Agência Senado
51ª Reunião – 03/09/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 110/2019 que “altera o Sistema Tributário Nacional e
dá outras providências”.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 68/2019 - CCJ, Senador Roberto Rocha
- REQ 71/2019 - CCJ, Senador Roberto Rocha
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Participantes:
Sr. ALEXANDRE LEAL, Diretor Técnico e de Estudos da Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) (representante de: MÁRCIO
SERÓA DE ARAUJO CORIOLANO, Presidente da CNseg)
Sr. BRUNO QUICK LOURENÇO DE LIMA, Diretor Técnico do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE NACIONAL)
(representante de: CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLES, Presidente
do Sebrae Nacional)
Sr. MARCELO SOBREIRO MACIEL, Consultor Legislativo da Câmara
dos Deputados (representante de: LUIS MIRANDA, Deputado Federal)
Sr. SÉRGIO LEITE, Diretor da Força Sindical (representante de: MIGUEL EDUARDO TORRES, Presidente da Força Sindical)
Sr. JOÃO BATISTA DINIZ, Presidente da Central Brasileira do Setor
de Serviços (CEBRASSE)
Sr. FLÁVIO GURGEL ROCHA, Membro do Conselho do Instituto para
Desenvolvimento do Varejo (IDV)
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Imposto sobre valor agregado é questionado em debate na CCJ
Da Redação | 03/09/2019, 22h45
A criação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) duplo, um
com tributos federais e outro com impostos estaduais e municipais, foi
recebida com receio por debatedores ouvidos nesta terça-feira (3) em
audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A ideia,
que é uma demanda do governo federal, foi um dos pontos discutidos
no encontro, que teve como tema a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 110/2019, destinada a reformular o sistema tributário. Participaram do debate representantes dos setores de serviços, seguros, varejo,
pequena e médias empresas e também dos trabalhadores.
— Nos últimos anos, desde o governo do Fernando Henrique Cardoso até hoje, houve um aumento da carga tributária de 24% para 35%.
E boa parte desse aumento veio em cima do setor de serviços, em grande parte na forma de PIS e Cofins. E a gente está percebendo, com o
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conceito do IVA, que novamente a gente vai pagar a conta — disse o
presidente da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse), João
Batista Diniz.

Questionamento sobre como se dará a tributação dos seguros também foi apresentado pelo representante da Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) Alexandre Leal. Ele destacou que o setor
arrecada R$ 41,3 bilhões de impostos e contribuições, fora as contribuições previdenciárias.
— No nosso entendimento, a redação da proposta não é clara ao
incluir o setor de seguros dentro do IVA. Não nos parece que seja o objetivo do legislador deixar o setor de seguros fora desse novo imposto,
um tributo que vai substituir IOF e PIS/Cofins, dos quais as seguradoras
são grandes contribuintes — ressaltou.
Informalidade
Para o ex-deputado Flávio Gurgel Rocha, membro do Conselho do
Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), é preciso combater a
clandestinidade econômica com uma reforma tributária, mas sem mudanças bruscas que possam trazer desequilíbrios ao sistema. Ele destacou as cadeias frágeis como o setor de serviços, com pouca tolerância
ao “desaforo tributário”, que já estariam à beira da informalidade.
Rocha defendeu alterações graduais: um quarto da alíquota necessária, retirada da contribuição sobre a folha e do PIS/Cofins, redução
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre a
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Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) em bases internacionais, retirada do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e redução
dos demais impostos.
— Não podem existir impostos bons em cima de alicerces podres. O
que nós estamos fazendo é sobrecarregar esses três alicerces: a renda,
o consumo e o patrimônio, que já têm 70 impostos em cima deles. Se o
IVA fosse solução, nós estaríamos no primeiro mundo. Mas hoje a nova
realidade digital exige que consideremos essa disrupção, que pode efetivamente transformar o pior sistema tributário do mundo no melhor
sistema tributário, menos burocrático, menos vulnerável, menos imune
à sonegação — argumentou.

Na opinião do consultor legislativo da Câmara dos Deputados Marcelo Maciel, restringir a análise pela mera alíquota é enganoso. Ele citou
o exemplo dos Estados Unidos, onde o Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF) mantém média histórica de 8% do PIB e os dividendos são
tributados, mas há progressividade. Ao contrário do Brasil, onde ocorre pejotização (substituição de trabalhador com carteira assinada por
outro contratado como empresa) e regressividade (arrecadação proporcionalmente maior de quem ganha menos).
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O diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Lima, defendeu a redução da burocracia e custos de cumprimento de obrigação com tratamento favorecido e simplificado para pequenos negócios.
— Não podemos esquecer do tratamento diferenciado dentro da
reforma tributária. Quando se constituiu o Simples Nacional, era para
tornar a formalidade um bom negócio. Se houver uma simplificação,
se se respeitar a capacidade contributiva e se houver uma desoneração da folha, nós observamos um crescimento expressivo de empresas
formalizadas no Brasil. Um aumento expressivo no saldo de empregos
— avaliou.
Renda
O diretor da Força Sindical Sérgio Leite apoiou a tributação das
grandes fortunas e a desoneração da folha de pagamento. Ele fez críticas à defasagem da tabela do imposto de renda.

— A defasagem da tabela hoje é de mais de 90%. Nós estamos falando só de correção pela inflação. Será que isso é um sistema tributário
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justo? Será que salário, para quem ganha R$ 1,9 mil, que é a primeira
faixa, será que é uma renda extraordinária que deva ser tributada dessa
forma? — questionou.
O senador Roberto Rocha (PSDB-MA), relator da PEC 110/ 2019,
adiantou como alguns desses pontos devem ser tratados na proposta.
Ele é favorável à tributação de grandes fortunas na herança e na doação,
mas contrário em relação ao patrimônio. Também defende a desoneração da folha.
— Nós estamos convictos da necessidade de diminuir, se não a
zero, mas pela metade no primeiro momento, a contribuição patronal,
pois 20% é uma loucura. É muito caro ter um empregado formal no Brasil — afirmou.
Fonte: Agência Senado
53ª Reunião – 05/09/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 110/2019 que “altera o Sistema Tributário Nacional e
dá outras providências”.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 68/2019 - CCJ, Senador Roberto Rocha
Participantes:
Sr. GUILHERME HENRIQUE MARTINS SANTOS, Diretor de Assuntos
Tributários da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico – ABCOMM
(representante de: MAURÍCIO SALVADOR, Presidente da ABCOMM)
Sr. MIGUEL ABUHAB, Criador do modelo de cobrança do IVA/IBS
eletrônico
Sr. CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS, Diretor Adjunto de Articulação Política da Federação das Associações das Empresas Brasileiras
de Tecnologia da Informação – ASSESPRO (representante de: ÍTALO LIMA
NOGUEIRA, Presidente da Federação ASSESPRO)
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
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Simplificação tributária contribui para o desenvolvimento,
dizem participantes de audiência
Da Redação | 06/09/2019, 12h02

A adoção de um sistema tributário simplificado contribuirá para o
desenvolvimento de todos os setores da economia, para a redução dos
custos de contratações e para garantir a competitividade das pequenas
e médias empresas, afirmou nesta quinta-feira (5) o empresário Miguel
Abuhab, em audiência pública interativa sobre a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 110/2019, que reforma o sistema tributário, realizada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
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Criador do modelo de cobrança do IVA/IBS eletrônico, Miguel
Abuhab destacou que o sistema tributário do país tem como efeitos a
sonegação, inadimplência, informalidade, substituições tributárias, autuações, corrupção, alta complexidade, alto custo, redução na arrecadação, aumento das alíquotas dos impostos, entre outros.
Nas últimas décadas, afirmou, todas as mudanças no sistema foram
realizadas sem levar em conta as causas que geram tantos efeitos indesejáveis. Abuhab ressaltou que a tecnologia é importante e necessária,
mas que as regras de mercado inventadas no passado precisam ser modificadas.
— Não aproveitamos a tecnologia como deve ser aproveitada. Temos convivido com a alta complexidade tributária porque acreditamos
erroneamente que impostos têm que ser cobrados pela circulação de
mercadorias e recolhidos por iniciativa do contribuinte. A tecnologia de
hoje nos permite que os impostos sejam apurados ou conferidos pela
circulação do dinheiro e recolhidos automaticamente pela movimentação no sistema bancário — afirmou.
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Alto custo
Representante da Federação das Associações das Empresas Brasileiras
de Tecnologia da Informação (Assespro), Christian Tadeu Santos disse
ser urgente simplificar as regras tributárias. Ele apontou o alto custo
financeiro até para entender a legislação, e afirmou que a segurança jurídica exige a atualização constante do sistema para adequação às novas
regras.

Santos ressaltou ainda que a proposta de reforma tributária em
discussão no Congresso tem um viés industrial que penaliza o setor de
serviços, que é intensivo em capital humano e capacidade intelectual,
características que não acumulam créditos tributários a compensar no
processo produtivo e de consumo.
— O problema hoje no país é a grande insegurança jurídica no mercado de tecnologia da informação. Há bitributação de ISS e alguns estados querem cobrar ICMS sobre o serviço prestado, o que é a morte para
as pequenas e médias empresas. É necessário garantir o crescimento do
setor de tecnologia da informação antes de onerá-lo, para que ele seja
resistente às crises e continue operando no país — afirmou.
Unanimidade
Representante da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), Guilherme Henrique Martins Santos apontou uma unanimidade
em torno da necessidade de uma reforma tributária, sobretudo no que
se refere à tributação sobre o consumo. Em sua avaliação, a instituição
de um imposto sobre o valor agregado é um dos pontos elementares
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para o desenvolvimento econômico do país. Ele disse ainda que o atual panorama de guerra fiscal do ICMS decorre da liberdade demasiada
concedida aos entes federados para deliberar sobre o tema.
Inclusão social
Na avaliação do economista e ex-deputado Luiz Carlos Hauly, a simplificação, a tecnologia e a inclusão social devem constituir o tripé de
um novo modelo tributário. Ele apontou uma conjugação atual de interesses em favor da reforma, que hoje uniria o governo, a classe política,
empresários, governadores e prefeitos, empresários e trabalhadores.

— O momento é chegado, mas também chegamos ao fundo do
poço. A reforma tributária é a mãe de todas as reformas e a crise prolongada vai ser revertida. A partir do momento em que for mudado o
paradigma econômico do país, o mundo começará a olhar o Brasil seriamente do ponto de vista econômico e fiscal. As alíquotas dos impostos
são elevadas por que nos últimos cinquenta anos decidiu-se tributar o
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consumo, o que sobrecarregou as empresas, o poder de consumo e os
salários — afirmou.
Informalidade e sonegação
Autor do requerimento do debate, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) afirmou que o atual sistema tributário “leva o Brasil a morar na
informalidade e na sonegação”.
— Os governos esgotaram a capacidade de investimentos, e a reforma tributária tem a virtude de buscar a retomada do desenvolvimento
e o aumento da capacidade da arrecadação. Desonerar a folha é um desafio de todos, pois o emprego formal no Brasil é muito caro. É melhor
cobrar menos de muitos do que cobrar muito de poucos, e o sistema
digital vai permitir isso — concluiu.
Conflitos
O senador José Serra (PSDB-SP), por sua vez, apontou a ocorrência
de conflitos regionais e federativos em torno da reforma tributária.
— É muito difícil mexer nisso tudo. A principal tendência do Congresso será aumentar a fatia dos estados e municípios, descomunalmente ou não. O resultado disso tudo é o aumento da carga tributária.
Cria-se uma ilusão. Por que uma reforma tributária? Para pagar menos
imposto? Não. Vai aumentar a carga tributária. Essa é a tendência maior,
para proporcionar maior receita a algumas unidades da Federação. Esse
é apenas um alerta — concluiu Serra.
Fonte: Agência Senado
63ª Reunião – 16/10/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 133/2019 que “Permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem em seus regimes próprios de previdência
social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União; modifica
renúncias previdenciárias; prevê benefício da Seguridade Social à criança vivendo em situação de pobreza; e dá outras providências.”
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 138/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
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Participantes:
Sr. HENRIQUE NOGUEIRA DE SÁ EARP, Professor Doutor da Universidade Estadual de Campinas e Doutor em Matemática pelo Imperial
College London
Sra. VIRGÍNIA DE ANGELIS OLIVEIRA DE PAULA, Diretora de Fiscalização da Secretaria de Macroavaliação Governamental do Tribunal de
Contas da União (TCU)
Sr. LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, Secretário de Previdência
do Ministério da Economia e representante do Senhor ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO, Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia
Sr. ANDRÉ LUIZ PASSOS SANTOS, Mestre em História Econômica
pela Universidade de São Paulo (USP)
Sr. TIAGO ALVES DE GOUVEIA LINS DUTRA, Secretário de Controle
Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social do TCU
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Especialistas divergem sobre os cálculos do governo
para justificar a reforma da Previdência
Augusto Castro | 16/10/2019, 19h02
Os cálculos e dados apresentados pelo governo federal para justificar a necessidade da reforma da Previdência (PEC 6/2019) foram um
dos temas do debate promovido nesta quarta-feira (16) pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ). Também foi debatida a chamada PEC Paralela (PEC 133/2019), que inclui estados, municípios e Distrito Federal
nas novas regras previdenciárias.
A reunião foi iniciada pela presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS), que logo passou a condução dos trabalhos para o senador Paulo Paim (PT-RS), autor do requerimento para realização da audiência pública interativa.
Insustentável
O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo José Rolim Guimarães, explicou os modelos de cálculos usados pelo
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governo para orçar os deficits do Regime Geral da Previdência Social
(RGPS) e o Regime Próprio da Previdência Social (RPPS).
— Nos últimos 10 anos, a despesa previdenciária cresceu, em média, no Regime Geral, 5,2% ao ano — isso em valores reais — em função
do envelhecimento da população brasileira. Com um crescimento de
despesa nessa magnitude é insustentável manter o modelo atual. Para
o gasto continuar no mesmo percentual do PIB precisaríamos crescer
6% ao ano, todos os anos, nos próximos 40 anos, o que é muito pouco
provável que aconteça. Nós mostramos o impacto real da reforma, números que são inquestionáveis. O novo sistema reduz a desigualdade da
Previdência — afirmou Rolim.

De acordo com o secretário, o deficit do RGPS em 2018 foi de R$
113 bilhões e, este ano, deve chegar a R$ 125 bilhões. Já o RPPS, segundo o governo, teve deficit no ano passado de R$ 51 bilhões e deve
chegar a R$ 60 bilhões em 2019. Além disso, afirmou Rolim, há deficit de
R$ 19 bilhões nas pensões militares. O rombo total foi de R$ 265 bilhões
em 2018 e pode chegar a R$ 295 bilhões em 2019, segundo Rolim.
O secretário também afirmou que o deficit previdenciário comprime o orçamento público, diminuindo a disponibilidade de recursos para
investimentos, para educação, infraestrutura, assistência social e saúde.
Em sua análise, a nova Previdência aperfeiçoa a distribuição de renda.
Superavit
Já o professor da Unicamp Henrique Nogueira de Sá Earp e o mestre
em História Econômica pela USP André Luiz Passos Santos apresentaram
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estudo que fizeram sobre os cálculos apresentados pelo governo para
justificar a reforma da Previdência. Segundo eles, há erros nos cálculos.
— O Ministério da Economia apresentou dados falsos à sociedade,
à imprensa e ao Parlamento. Com isso, ele desvirtuou o debate sobre a
reforma da Previdência naquilo que tange ao Regime Geral. Analisando
esses dados e refazendo os cálculos, nós demostramos que, no Regime
Geral da Previdência Social, o subsídio para a aposentadoria dos trabalhadores mais pobres não aumenta, mas diminui com a reforma — afirmou Henrique Nogueira.

Ele explicou que o estudo foi feito com as planilhas de cálculos oficiais do governo e teria demonstrado que, atualmente, as aposentadorias por tempo de contribuição geram superavit, não deficit, e têm impacto positivo na diminuição da desigualdade.
De acordo com Henrique Nogueira, o governo superestimou o valor
das aposentadorias, inventando um deficit da aposentadoria por tempo
de contribuição, quando o deficit estaria na aposentadoria por idade. O
governo também teria superestimado o valor atual das aposentadorias,
ao usar a aposentadoria pelo maior salário em vez de usar a média de
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80% dos maiores salários, como determina a regra atual. Isso, segundo
o professor, inflou artificialmente o suposto deficit previdenciário.
Outra irregularidade nos cálculos do governo, de acordo com Henrique Nogueira e André Luiz, é que foi subestimado o valor das contribuições feitas no passado e foi ignorada a existência do fator previdenciário, instrumento que reduz o benefício de quem se aposenta mais
cedo.
— Nós chegamos a conclusão oposta à do governo. O nosso resultado é o oposto ao que o governo apresenta. Onde o governo aponta deficits há na verdade superavits. Os cálculos estão completamente
errados. A previdência do jeito que ela é hoje transfere recursos dos
estados mais ricos, onde se concentram os trabalhadores com melhores
salários, para os estados mais pobres, que tipicamente se aposenta por
idade. Ou seja, essa reforma não vai diminuir, ela vai aumentar a desigualdade — afirmou André Luiz.
Ele acrescentou que, em sua análise, a reforma da Previdência
vai prejudicar a população mais pobre, em especial as mulheres de
baixa renda. Essas pessoas terão de pagar mais para terem direito à
mesma aposentadoria do modelo atual, disse André Luiz. Além disso,
afirmou que 21 milhões de domicílios brasileiros têm pelo menos um
aposentado. Dessas residências, 13,5 milhões dependem da renda do
aposentado.
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— Uma mulher pobre que recebe hoje dois salários mínimos vai se
aposentar só com um salário mínimo. Como isso distribui renda? Como
isso beneficia os trabalhadores mais pobres? Como? Vamos colocar milhões de trabalhadores na pobreza. É esse o custo de a gente equilibrar
esse suposto deficit da Previdência — afirmou André Luiz.
Urgência
Por sua vez, o secretário de Controle Externo da Gestão da Previdência do Tribunal de Contas da União (TCU), Tiago Alves Dutra, afirmou
que a PEC 6/2019 resolve apenas em parte os problemas da Previdência. Para ele, a aprovação da PEC 133/2019, com inclusão de estados,
DF e municípios na reforma, vai ajudar mais no equilíbrio das contas.
Atualmente, segundo ele, 67% dos militares se aposentam antes dos 50
anos, 50% dos trabalhadores do RGPS se aposenta com menos de 60
anos e 49% dos do RPPS federal se aposentam com menos de 60 anos,
todas idades muito baixas, de acordo com parâmetros internacionais.
— O sistema previdenciário atual é insustentável e caríssimo. O
TCU fala há 15 anos que o sistema é insustentável. A mudança é urgente
— afirmou Tiago.
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Renúncias fiscais
Em seguida, a diretora de Fiscalização da Secretaria de Macroavaliação Governamental do TCU, Virgínia de Angelis Oliveira de Paula, falou sobre o grande número de renúncias de receitas tributárias feitas
pelo governo brasileiro há muitos anos, como a imunidade tributária
constitucional para entidades filantrópicas das áreas de educação, saúde e assistência social. Segundo a secretária, essas renúncias chegaram
a R$ 62,5 bilhões em 2018.

— A escolha de qual instrumento será utilizado para financiar uma
política pública tem que ser sempre pautada por uma avaliação de custo e benefício. A decisão tem que ser precedida da fixação de objetivos
daquela política pública que vai ser financiada, da instituição de metas e
de indicadores que possibilitem o devido acompanhamento da política.
Por envolver renúncia tributária de recursos públicos, toda e qualquer
política pública financiada por subsídios deve ser monitorada e revisada periodicamente. Devem ter prazo máximo para poderem ser melhor
avaliadas — disse Virgínia.
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De acordo com ela, um estudo do TCU de 2013 mostrou que todos
os contribuintes arcam com os custos das renúncias que beneficiam grupos específicos. Ela sugeriu fiscalização mais efetiva em relação às entidades educacionais filantrópicas que têm isenção tributária; definição
de regras mais rígidas para a criação de novos subsídios; realização de
uma ampla revisão dos benefícios existentes, fixando prazos máximos
de vigência; ampliação dos mecanismos de transparência e controle social; garantia de possibilidade de auditoria das renúncias fiscais e estabelecimento de limites relativos aos impactos fiscais.
Também participaram da audiência pública os senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE), relator de ambas as PECs, Esperidião Amin (PP-RS),
Fabiano Contarato (Rede-ES), Cid Gomes (PDT-CE), Jean Paul Prates (PT-RN) e outros.
Fonte: Agência Senado
64ª Reunião – 17/10/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 133/2019 que “Permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotem em seus regimes próprios de previdência
social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União; modifica
renúncias previdenciárias; prevê benefício da Seguridade Social à criança vivendo em situação de pobreza; e dá outras providências.”
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 141/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
- REQ 142/2019 - CCJ, Senador Paulo Paim
Participantes:
Sr. CHICO VIGILANTE, Deputado Distrital
Sr. LUIZ ALBERTO DOS SANTOS, Consultor Legislativo do Senado
Federal
Sr. DIEGO MONTEIRO CHERULLI, Secretário Geral do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP)
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Sra. THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA, Mestre em Direito
Previdenciário
Sr. REGINALDO JOSÉ DE FARIA, Diretor da Confederação Nacional
Dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) (representante de: MIGUEL
EDUARDO TORRES, Presidente da Força Sindical)
Sr. CELSO MALHANI DE SOUZA, Diretor de Aposentados e Pensionistas da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (FENAFISCO)
(representante de: CHARLES JOHNSON DA SILVA ALCANTARA, Presidente
da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (FENAFISCO))
Sr. MÁRCIO HUMBERTO GHELLER, Vice-Presidente Executivo, da
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) (representante de: DÉCIO BRUNO LOPES, Presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
(ANFIP))
Sra. LARISSA BENEVIDES CAMPOS, Assessora Jurídica do Fórum
Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) (representante de: RUDINEI MARQUES, Presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE))
Sr. NAZÁRIO NICOLAU MAIA GONÇALVES DE FARIA, Advogado especialista em Direito Previdenciário (representante de: CÉLIO FERNANDO DE SOUZA SILVA, Presidente da Federação Nacional dos Auditores e
Fiscais de Tributos Municipais(FENAFIM))
Sr. ALEXANDRE GEBLER, Diretor da Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais do Brasil (FENAGUARDAS)
Sr. ADILSON RODRIGUES DA SILVA, Diretor da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP) (representante de:
WARLEY MARTINS GONÇALLES, Presidente da Confederação Brasileira
de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP))
Sr. VANDERLEI VIANNA, Advogado do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (FONIF)
Sr. REINALDO MONTEIRO DA SILVA, Presidente da Associação de
Guardas Municipais do Brasil (AGM Brasil)
Resultado: realizada a audiência pública.
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Previdência: debatedores pedem que PEC Paralela amenize reforma
Da Redação | 17/10/2019, 15h35
A reforma da Previdência traz grandes prejuízos aos trabalhadores
brasileiros, e se não for possível sanar todas as injustiças ainda na votação em segundo turno, em Plenário, é preciso ampliar e aprofundar o
texto da PEC Paralela (PEC 133/2019) em busca de correções e amenizações. Esse foi o consenso entre os participantes da audiência pública
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), quando estudiosos e representantes de várias categorias de trabalhadores defenderam alterações
em pontos do texto complementar e à própria reforma (PEC 6/2019).

— Conclamo o Senado Federal e o relator, senador Tasso Jereissati,
a aprofundar o exame da matéria no âmbito da própria PEC 6, agora em
segundo turno, para que sejam acatados os destaques para reduzir os
danos. Mas também para que, caso isso não ocorra, que a PEC paralela
seja reformulada, ampliada e viabilizada por meio de um acordo efetivo
que remeta à sua aprovação, não apenas a uma expectativa que ninguém sabe como se dará — defendeu Luiz Alberto dos Santos, consultor
legislativo do Senado.
A PEC 133/2019 concentra sugestões de mudanças do relator, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) ao texto da Reforma que veio da Câ866
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mara. Até agora foram apresentadas outras 168 emendas. Tasso deve
apresentar seu relatório à CCJ na próxima semana. Já a PEC 6/2019 deve
ser aprovada em segundo turno até o dia 22 de outubro.
Vigilantes
O fim da aposentadoria especial por periculosidade, que atinge em
cheio vigilantes e guardas municipais, foi apontado pelo deputado distrital Chico Vigilante (PT-DF), pelo diretor da Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais do Brasil (Fenaguardas), Alexandre Gebler,
e pelo presidente da Associação de Guardas Municipais do Brasil (AGM
Brasil), Reinaldo Silva. Eles pediram a aprovação, ainda na PEC 6/2019,
de uma emenda supressiva que retire a categoria dessa modificação e
não os obrigue a cumprir idade mínima para se aposentar.

— É possível um vigilante trabalhar com 65 anos de idade? Vamos
refletir, numa guarnição do carro forte, um homem com 65 anos vai
estar com a escopeta numa mão e a bengala na outra — disse Chico
Vigilante.
Autonomia
Para Celso Souza, da Fenafisco (Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital) e Nazário de Faria, da Fenafim (Federação Nacional dos
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Auditores e Fiscais de Tributos Municipais), é importante aprovar uma
alteração que garanta a autonomia das unidades da Federação para estabelecer suas próprias regras previdenciárias, sob risco de quebra do
Pacto Federativo
Pelo texto atual da PEC 133, os estados poderão, por projeto de lei
ordinária aprovado nas assembleias legislativas, seguir as mesmas regras da União e seus municípios, se não aprovarem regras próprias, vão
automaticamente aderir ao regime da União, aprovado anteriormente
pelo estado do qual faz parte. Souza defendeu que essa mudança seja
feita por PEC ou por projeto de lei complementar, que exigem aprovação qualificada.
— Há uma violação do Pacto Federativo, reduzindo autonomia dos
municípios, como se estados tenham mais responsabilidade e poder.
Vamos retornar à ideia de vassalos e suseranos que outrora nosso mundo já discutiu? A autonomia deve ser mantida a esses entes federativos
— afirmou Nazário de Faria.

Celso Souza criticou ainda a contribuição extraordinária para servidores públicos federais que poderá ser aplicada para aliviar o déficit nas
contas da Previdência. No texto, não há uma definição sobre os percentuais máximos a ser cobrados. Com alíquotas previdenciárias que chegam a 22%, segundo a PEC 6, mais Imposto de Renda de 27%, na opinião
de Souza, o Estado estará cometendo confisco.
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Vácuo jurídico
Márcio Gheller, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal (Anfip), e Diego Cherulli, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), frisaram a insegurança jurídica que a aprovação da PEC 6 e a discussão da PEC 133, alterando o texto que terá
sido aprovado pouco antes, trará às normas previdenciárias. Segundo
eles, haverá um vácuo jurídico que prejudicará os futuros beneficiários
da Previdência. Cherulli citou como exemplo o tempo mínimo para a
aposentadoria dos homens, que varia de 15 a 20 anos a depender da
PEC. O que será feito com os benefícios concedidos entre uma e outra
aprovação? Os efeitos poderão retroagir, questionou.
Ou ainda a revogação de dispositivos constitucionais que tratam
de regras de transição de atuais servidores públicos, prevista na PEC
6. Gheller sugeriu a aprovação de uma emenda supressiva, eliminando
essa possibilidade:
— Haverá uma grande confusão jurídica, insegurança jurídica, vamos judicializar, e essa excessiva judicialização pode ser evitada com
uma emenda supressiva restringindo o artigo revogador. Senão, não estarão assegurados o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.
Injustiças
Larissa Campos, da Fonacate, apontou alguns pontos que considera
injustos, como as regras de transição, que exigem pedágio de 100% do
tempo que faltava para o servidor público ou o trabalhador privado se
aposentarem com as regras vigentes antes da aprovação da PEC 6/2019.
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— Porque o servidor e trabalhador têm um pedágio tão grande e
militares têm um pedágio tão menor [17% do tempo que falta até a aposentadoria] — questionou.
Ela também criticou a possibilidade de o servidor inativo que ganha
acima de um salário mínimo ser chamado a pagar contribuições extraordinárias. Hoje, eles já continuam a contribuir sobre os valores recebidos
nas aposentadorias acima do teto do Regime Geral da Previdência
(R$ 5,8 mil).
Judicialização
Já Thais Riedel, mestre em Direito Previdenciário, citou o incidente
de prevenção de litigiosidade, instrumento inserido pela PEC 133 com
objetivo de evitar judicialização, para que decisões pontuais sobre questões previdenciárias tenham repercussão geral. Ela pediu atenção a Tasso Jereissati para que o Judiciário não tome o lugar do Legislativo, ao
decidir sobre quais temas essas decisões serão generalizadas ou criando
normas sobre o tema.
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— É preciso rever os critérios, é um tema sério que deveria ser mais
amadurecido, e para evitar insegurança jurídica e sobreposição entre
Judiciário e Legislativo, merece mais debate — disse.
Riedel sugeriu ainda que, no trabalho intermitente, caso o funcionário não consiga receber pelo menos um salário mínimo, que a contribuição à Previdência para o restante seja arcada pelo empregador, e
não que a responsabilidade seja do empregado, já que o brasileiro não
tem uma “cultura previdenciária” e, por falta de informação, deixe de
recolher.

Filantrópicas
Vanderlei Vianna, advogado do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif), fez a defesa das instituições filantrópicas que, pela
PEC 133, deixarão de ser isentas de alguns tributos. Ele mencionou os
números do setor: são 2,5 milhões de alunos matriculados em escolas
filantrópicas, quase sempre ligadas a alguma religião, e a imunidade tri-
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butária é revertida em bolsas integrais concedidas a alunos carentes,
hoje cerca de 750 mil estudantes.
— São R$ 4 bilhões de imunidade por ano, mas a contrapartida é de
R$ 13,9 bilhões — explicou.
Ele sugeriu que o fim da imunidade seja excluído da proposta e informou que o Tribunal de Contas da União, os ministérios da Cidadania,
da Educação, a Casa Civil e a Fonif estão trabalhando na elaboração de
uma lei complementar sobre o tema. No entanto, Tasso se mostrou convencido da redação proposta e da capacidade de as filantrópicas absorverem o custo gerado com o fim da isenção:
— Por que acho justo? Na Previdência, a conta precisa fechar, a
contribuição do empregado e do empregador. Se empregador não tem
responsabilidade nenhuma do ponto de vista financeiro dessa contrapartida, vai ficar um vazio, um buraco, que será pago por alguém. Vai
sobrar para alguém, pode sobrar para o senhor. A discussão é essa, isso
é justo?
Fonte: Agência Senado
69ª Reunião – 31/10/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir o PL 4489/2019, que “Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho
de 1994, e o Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, para dispor
sobre a natureza singular e notória dos serviços de advogados e de profissionais de contabilidade.”
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 144/2019 - CCJ, Senador Flávio Bolsonaro
- REQ 145/2019 - CCJ, Senador Veneziano Vital do Rêgo
- REQ 146/2019 - CCJ, Senador Randolfe Rodrigues
- REQ 147/2019 - CCJ, Senador Arolde de Oliveira
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PL 4489/2019, Câmara dos Deputados
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Participantes:
Sra. FERNANDA REGINA VILARES
• Coordenadora-Geral de Atos Normativos em Matéria Penal da Assessoria Especial de Assuntos Legislativos (representante de: Ministério
da Justiça e Segurança Pública)
Sr. FERNANDO MARCELO MENDES
• Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE)
Sra. CRISTIANE DAMASCENO LEITE VIEIRA
• Vice-Presidente do Conselho Seccional da OAB/DF (representante
de: FELIPE SANTA CRUZ)
Sr. JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO
• Vice-Presidente do Conselho Seccional da OAB/PB (representante
de: PAULO MAIA)
Sr. ARNALDO BARBOSA ESCOREL JUNIOR
• Representante da Federação das Associações de Municípios da
Paraíba
(FAMUP) (representante de: THIAGO SANTOS BARBOZA)
Sr. MARCO AURÉLIO DE MEDEIROS VILLAR
• Advogado Representante da Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP)
Sr. CRISTIANO REIS GIULIANI
• Presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais
(ANPM)
Sr. LEONARDO QUINTANS COUTINHO
• Promotor de Justiça do Ministério Público da Paraíba (MPPB)
Sr. GILBERTO WALLER
• Corregedor-Geral da União (representante de: Controladoria-Geral da União)
Sr. RENATO RIBEIRO FENILI
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• Secretário-Adjunto da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (representante de: Ministério da Economia)
Sr. ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS
• Presidente da Associação Paraibana de Contadores Públicos
Sr. MÁRCIO GONDIM
• Presidente da Associação Paraibana do Ministério Público
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
CCJ: dispensa de licitação para contratar advogados
e contadores divide opiniões
Da Redação | 31/10/2019, 16h37

A proposta que define as atividades de advogados e contadores
como singulares, o que na prática permite a dispensa de licitação nas
contratações com a administração pública, dividiu opiniões em audiência pública nesta quinta-feira (31). De um lado, operadores do Direito
atuantes no governo, que consideram a mudança uma brecha perigosa
por ferir o princípio da impessoalidade, e de outro, representantes de
advogados e contadores que defendem o notório saber e a especialização como diferencial para uma contratação direcionada e o desenvolvi874
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mento de projetos específicos e eficazes, especialmente em pequenos
municípios que carecem de pessoal.
Apesar das argumentações, o relator do Projeto de Lei (PL)
4.489/2019, senador Veneziano Vital do Rego (PSB-PB), não mudou
sua posição inicial favorável à proposta, já expressada em relatório pela
aprovação. A votação foi suspensa na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) há algumas semanas a pedido do senador Major Olímpio (PSL-SP), que é contrário.
— Conceitualmente entendo a singularidade do exercício das atividades profissionais, como advogados e contadores. É possível que nós,
levando em consideração algumas das sugestões, inclusive discutindo
proximamente com nossos companheiros, possamos fazer alguns ajustes, mas sem perdas do que conceitualmente é o meu pensamento no
entendimento e reconhecimento a essa singularidade — defendeu Veneziano, após a reunião.
Impessoalidade
A possibilidade de a mudança ferir o princípio constitucional da
impessoalidade, já que a contratação na administração pública traz a
exigência de licitações e concursos para nortear as escolhas, e o projeto
altera esse ponto para advogados e contadores, foi mencionada por todos os participantes contrários ao texto
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Segundo Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe), a proposta fere o interesse público, inverte a
Lei de Licitações em vigor e fere a intenção original do constituinte.
— Na nossa visão, a proposta como se apresenta tende a inverter a
lógica [da lei], vai trazer para a contratação dos serviços especializados
da advocacia e da contadoria uma regra em que a contratação direta
passa a ser a regra e não a exceção. Para nós, isso vai contra os princípios fundamentais da administração pública da legalidade e impessoalidade, há a necessidade de haver esse controle — disse.
Na opinião de Leonardo Quintans, do Ministério Público da Paraíba, os serviços singulares, especiais e que realmente demandam atenção especial podem e devem sair da regra de licitação e ser contratados
diretamente, como já ocorre. Mas esse caminho, que é exceção, não
pode virar regra, o que o projeto permite.
— Não podemos permitir o uso na inexigibilidade de forma indiscriminada. Ela existe, pode e deve continuar sendo usada, mas não para a
contratação de todo serviço jurídico e contábil — opinou.
O promotor defendeu ainda a criação e a formação de estruturas
mínimas nos municípios, para profissionalizar a administração pública
876
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nessas áreas, com serviços de advocacia, assessoria jurídica, contável,
tributária e de controle interno.
Cristiano Giuliani, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM), mencionou ainda o círculo vicioso que essas contratações sem licitação criam, pois nunca facilitam a real estruturação desses
serviços nos municípios.

Para Gilberto Waller, da Corregedoria-Geral da União, o que preocupa é a regra do concurso público e da licitação ser colocada de lado
para que a inexigibilidade de certame seja direcionada para todos os
advogados e contadores do país pelo simples fato de terem essas profissões. Ele lembrou ainda o caso Jorgina de Freitas, advogada que fraudou
a Previdência Social, contratada por seu “notório saber” para prestar
serviços à União da década de 1990.
Engessamento
Na opinião de Cristiane Vieira, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Distrito Federal, a aprovação da proposta vai permitir que
profissionais altamente especializados sejam contratados por gestores
públicos por seu notório saber. Para ela, é preciso considerar a confiança
do gestor no profissional, que hoje sofre com o engessamento.
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— Não é que o processo seja equivocado, estamos invertendo as
coisas, colocando o carro na frente dos bois, prezando mais pela burocracia e pouco por ofertar um serviço de qualidade — opinou.
João de Deus Quirino, da OAB da Paraíba, também defendeu as
relações de confiança que devem existir entre os gestores e os profissionais, o escritório e a empresa jurídica. E lamentou a “excessiva, constante e desnecessária criminalização” da advocacia, que vem crescendo
nos últimos tempos.

Para Marco Aurélio Vilar, da Federação das Associações de Municípios da Paraíba, a legislação não pretende tornar a exceção uma regra,
mas sim dar transparência às regras que já existem. Ele mencionou ainda a dificuldade enfrentada por pequenos municípios para estruturar
serviços de advocacia e contabilidade públicas, e que é preciso estabelecer regras claras para permitir aos gestores a contratação regular desses
profissionais.
Já Alexandre Aureliano Farias, presidente da Associação Paraibana de Contadores Públicos, lembrou que em seu estado existem 194
contadores e pouco mais de 200 advogados cadastrados no Tribunal de
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Contas e autorizados a prestar esses serviços especializados ao setor
público.
— A discricionariedade e o direito de o gestor ter seu contador e
advogado está por lei adquirido. O que esse projeto faz é reforçar a parte da singularidade que não vai virar regra. Acredito que poucos ainda
estão se especializando, porque existem vários ramos para a contabilidade e o direito. Aos que querem adentrar no setor municipalista, na
contabilidade pública e no direto municipalista, ali vai estar seu espaço
— afirmou.
Fonte: Agência Senado
73ª Reunião – 26/11/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Audiência pública, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente, com o objetivo de instruir o PLS 168/2018, que regulamenta o licenciamento ambiental previsto no inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal e dispõe sobre a avaliação ambiental estratégica.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 61/2019 - CMA, Senador Luis Carlos Heinze
- REQ 73/2019 - CMA, Senador Randolfe Rodrigues
- REQ 75/2019 - CMA, Senador Randolfe Rodrigues
- REQ 132/2019 - CCJ, Senador Sérgio Petecão
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PLS 168/2018, Senador Acir Gurgacz
Participantes:
Sr. RICARDO FREDERICO DE MELO ARANTES
• Coordenador-Geral de Engenharia e Arquitetura (representante
de: Fundação Nacional de Saúde - FUNASA)
Sr. ALTAMIRO MENDES
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• Gerente de Desenvolvimento de Áreas Mineradas da Secretaria
de Indústria, Comércio e Serviços do Estado de Goiás (representante de:
Wilder Pedro de Morais, Secretário de Indústria, Comércio e Serviços do
Estado de Goiás)
Sr. MAURÍCIO GUETTA
ISA)

• Consultor Jurídico (representante de: Instituto Socioambiental Sr. LEONARDO PAPP

• Consultor Ambiental (representante de: Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB))
Resultado: Audiência pública interativa realizada.
Falta pessoal em órgãos ambientais, aponta especialista
em debate sobre licenciamentos
Da Redação | 26/11/2019, 17h59
A ausência de recursos humanos e institucionais é um dos maiores
problemas enfrentados pelos órgãos ambientais, disse nesta terça-feira
(26) o representante do Instituto Socioambiental (ISA), Maurício Guetta,
em audiência pública conjunta das comissões de Meio Ambiente (CMA)
e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
O debate interativo foi realizado para instrução do Projeto de Lei
do Senado (PLS) 168/2018, do senador Acir Gurgacz (PDT-RO), que modifica a legislação relacionada ao licenciamento ambiental, previsto no
artigo 225 da Constituição. A proposição tramita atualmente na CCJ.
De acordo com o dispositivo constitucional, “todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado e, para assegurá-lo, incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, estudo prévio de impacto
ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente”.
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Maurício Guetta disse ser preciso avançar em direção ao marco regulatório do licenciamento ambiental como forma de prevenir danos
e desastres ambientais; garantir celeridade aos empreendimentos sem
abrir mão da fiscalização; reduzir conflitos entre as obras e as populações afetadas; e evitar a judicialização da questão ambiental.
O representante do ISA avaliou que o PLS 168/2018 precisa levar
em conta a definição da área de influência do empreendimento, considerado por ele o “coração” do licenciamento ambiental, além dos impactos indiretos das obras.
Especialista em direito ambiental, Guetta explicou que 95% do desmatamento na Amazônia ocorrem em um raio de 5,5 quilômetros das
estradas. Caso os impactos indiretos sejam desprezados, o choque provocado pelas queimadas e grilagens deixará de ser considerado adequadamente no licenciamento ambiental, afirmou o representante do ISA.
Eficiência e segurança jurídica
Representante da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB),
o consultor jurídico Leonardo Papp frisou que a legislação ambiental
deve conciliar a proteção ecológica, a justiça social e o desenvolvimento
econômico. Nesse contexto, a premissa no que diz respeito ao licenciamento ambiental deve ser a eficiência e a segurança jurídica, afirmou.
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Em sua avaliação, o PLS 168/2018 não deve revisitar temas já pacificados na Lei Complementar 140, de 2011, que fixa normas para a cooperação entre União, estados, Distrito Federal e municípios nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição e à preservação das florestas, fauna e flora.
— O projeto de lei precisa ser visto como um projeto de procedimentos. As atribuições, critérios e relações entre entes federativos já
estão contemplados de modo razoavelmente adequado na lei complementar. Não podemos rediscutir questões de relacionamento entre os
entes federativos que já foram equacionadas na lei complementar. Serão necessários ajustes de compatibilização entre as duas normas. O
projeto deve contemplar modalidades de licenciamento ambiental já
tratadas pelos estados — afirmou.
“Gargalo ambiental”
Ao comentar o PLS 168/2018, o representante da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Ricardo Arantes, disse que as questões relacionadas ao licenciamento ambiental constituem o “maior gargalo” na apro-
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vação dos projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário
do órgão, vinculado ao Ministério da Saúde.
— Os órgãos estaduais dificultam muito na liberação das licenças. O
projeto de lei define prazo, isso é importante para os projetos da Funasa, para que os órgãos licenciadores tenham que apresentar resultados.
Há entraves no licenciamento ambiental, como a falta de padronização
das licenças entre os entes federados. Devem ser definidos padrões mínimos para que os projetos tenham andamento — afirmou.

Empreendedorismo
Representante da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços de
Goiás, Altamiro Mendes ressaltou que a regularização do licenciamento
ambiental favorece o empreendedorismo.
— Nenhum país do mundo consegue construir empresas grandes
se não permitir e facilitar a atuação dos empreendedores. Em Goiás,
há mais de quatro mil processos judiciais de licenciamento, gerando
insegurança jurídica. Nós estamos hoje impedidos de investimentos
de mais de R$ 10 bilhões. É preciso simplificar o processo, sem perder
a qualidade, e aumentar a responsabilidade do empreendedorismo —
afirmou.
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Clareza e desburocratização
Autor do projeto, Acir Gurgacz disse que é preciso oferecer maior
clareza e segurança jurídica a todos os segmentos envolvidos na questão ambiental.
— Nossa preocupação não é diminuir o cuidado com a preservação
do meio ambiente, mas promover a desburocratização. Temos que ter
uma base nacional, e cada estado vai adaptá-la a sua realidade. A Constituição exige esse marco legal, que ainda não foi feito em nível nacional
—afirmou.
Acir Gurgacz disse que pendências relacionadas ao licenciamento
ambiental provocaram a paralisação de grandes empreendimentos país
afora. Como exemplo, ele citou obras no aeroporto de Brasília e na BR116, entre Curitiba e São Paulo; o reasfaltamento da BR-319, única ligação rodoviária entre Manaus e o estado de Rondônia; e a duplicação da
BR-101, no sul de Santa Catarina.

Equilíbrio ambiental
Relator atual do PLS 168/2018, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
destacou a realização de audiências públicas no Acre, Mato Grosso e
Brasília para debater a proposição. Ele também criticou a demora na
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aprovação do PL 3.729/2004, que também regulamenta o artigo 225 da
Constituição, e que há 15 anos aguarda votação na Câmara dos Deputados.
— A gente quer encontrar um equilíbrio. Eu não conheço ninguém
que queira a devastação, a destruição da Amazônia. É preciso promover
uma maior proteção do meio ambiente, trazer segurança jurídica e desburocratizar o setor produtivo, com o consequente destravamento do
país e a geração de emprego — concluiu.
Fonte: Agência Senado
75ª Reunião – 04/12/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir o PLS 166/2018, que “Altera o Código de Processo Penal
para disciplinar a prisão após a condenação em segunda instância.”
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 150/2019 - CCJ, Senador Humberto Costa
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PLS 166/2018, Senador Lasier Martins
Participantes:
Sr. SERGIO FERNANDO MORO
• Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública
Sr. RODRIGO BAPTISTA PACHECO
• Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro
Sr. VLADIMIR PASSOS DE FREITAS
• Desembargador Federal aposentado do TRF da 4ª Região e chefe
da Assessoria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública
Sr. ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN
• Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Sr. ARY RAGHIANT NETO
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• Secretário-Geral Adjunto da OAB Nacional (representante de: Ordem dos Advogados do Brasil)
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Prisão em segunda instância: projeto de lei e PEC
não são excludentes, diz Moro
Anderson Vieira | 04/12/2019, 11h39
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, defendeu
nesta quarta-feira (4) a viabilidade da prisão de réus logo após a condenação em segunda instância. Para isso, segundo ele, tanto o Projeto de
Lei (PLS) 166/2018, que está no Senado, quanto a proposta de emenda
à Constituição que está na Câmara (PEC 199/2019) têm condições de
serem aprovados, acabando com a discussão jurídica em torno do tema.
Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta,
o ex-magistrado disse que não tem preferência e apoia ambas as iniciativas.
— Acredito que os dois caminhos são válidos e possíveis. Não
vejo as duas iniciativas como mutuamente excludentes. Não vejo também problema em se votar a PEC e o projeto de lei concomitantemente. Do ponto de vista de segurança, vejo a questão com urgência [...]
A decisão cabe ao Congresso. Se tem maioria para aprovar a
medida, não vejo sentido para postergação. Na perspectiva da
Justiça e segurança pública, quanto antes, melhor — afirmou.
O ministro lembrou ainda a situação de outros países, como França
e Estados Unidos, considerados berços da defesa dos direitos humanos,
que respeitam o princípio da presunção de inocência e nem por isso
deixam de aplicar a pena.

886

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

— Via de regra, nos Estados Unidos e França, a execução se dá já
após a primeira instância. Não se exige o trânsito do último dos últimos
recursos. Ou seja, a prisão é compatível com os padrões civilizatórios —
afirmou.
Ainda conforme Moro, é necessário o processo judicial com garantia de direito de defesa, mas que precisa também ter a garantia dos
direitos da vítima e da sociedade.
Ele disse que respeita o entendimento do STF, “que é instituição
fundamental para nossa democracia e Estado de direito, mas o julgamento apertado sinaliza que a questão não está de todo sedimentada
naquela Corte”.
— O próprio presidente Dias Toffoli sinalizou que a questão precisaria ser decidida pelo Congresso Nacional — lembrou.
Responsabilidade
Ao abrir a audiência, a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet
(MDB-MS), afirmou que o Senado tem plena consciência do tamanho da
responsabilidade que tem pela frente, pois se trata de um tema longe
de estar pacificado.
— O placar apertado do Supremo Tribunal Federal (STF) e o fato
de que nos últimos dez anos a jurisprudência brasileira mudou por três
vezes são fatos que mostram que é preciso que esta Casa cumpra sua
missão da melhor forma possível — afirmou.
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Entenda as duas propostas em tramitação
PLS 166/2018
Autor: senador Lasier Martins (Podemos-RS)
Altera artigos do Código de Processo
Penal (CPP) para definir se a prisão
pode acontecer em decorrência de
condenação criminal por órgão colegiado ou em virtude de prisão temporária ou preventiva.
Tramitação: CCJ do Senado

PEC 199/2019
Autor: deputado Alex Manente (Cidadania-SP)
Altera os arts. 102 e 105 da Constituição, transformando os recursos
extraordinário e especial em ações
revisionais de competência originária do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça.
Tramitação: comissão especial na
Câmara dos Deputados

Fonte: Agência Senado
76ª Reunião – 09/12/2019
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Debater o Projeto de Lei n° 4257, de 2019, que modifica a Lei nº
6.830, de 22 de setembro de 1980, para instituir a execução fiscal administrativa e a arbitragem tributária, nas hipóteses que especifica
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 151/2019 - CCJ, Senador Antonio Anastasia e outros
- REQ 152/2019 - CCJ, Senador Antonio Anastasia
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PL 4257/2019, Senador Antonio Anastasia
Participantes:
Sr. FLÁVIO HENRIQUE UNES PEREIRA
• Professor
Sr. ROBERTO PASQUALIN
• Árbitro e membro do Conselho Diretor do Comitê Brasileiro de
Arbitragem
Sr. FELIPE FAIWICHOW ESTEFAM
888

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

• Advogado e Professor da Pontífice Universidade Católica de São
Paulo
Sr. RICARDO FERRARI NOGUEIRA
• Procurador do Município de São Paulo
Sr. LEONARDO VARELLA GIANNETTI
• Advogado, membro do grupo de pesquisa em arbitragem tributária da Fundação Getúlio Vargas
Sr. ANTONIO SABOIA DE MELO NETO
• Procurador do Estado do Pará
Sr. MÁRIO AUGUSTO CARBONI
• Coordenador-Geral de Assuntos Tributários da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) (representante de: MINISTÉRIO DA ECONOMIA)
Sr. FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM
• Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Distrital
Sr. THIAGO SORRENTINO
• Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP, Doutorando pela Universidade Autônoma de Lisboa, professor e advogado na área tributária
(representante de: LUCIANA YUKI FUGISHITA SORRENTINO)
Resultado: Realizada audiência pública.
Debatedores apoiam instrumentos jurídicos
para desburocratizar processos
Da Redação | 09/12/2019, 18h46
Em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
nesta segunda-feira (9), os debatedores elogiaram e apresentaram sugestões de aperfeiçoamento do projeto de lei que institui a chamada arbitragem tributária e regulamenta a execução fiscal administrativa para
cobrança de dívidas relacionadas a impostos como IPTU e IPVA. Para
os especialistas, ambos os instrumentos podem aperfeiçoar o sistema
brasileiro, desburocratizando e acelerando processos e diminuindo a judicialização dessas questões tributárias.
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Em análise na CCJ após aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), o PL 4.257/2019, do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG),
altera a Lei das Execuções Fiscais (Lei 6.830, de 1980) para possibilitar o
uso da negociação fora do campo judicial como alternativa para solução
de conflitos sobre débitos inscritos em dívida ativa e regulamenta a execução fiscal administrativa extrajudicial.
Pelo projeto, o contribuinte poderá optar pela via do juízo arbitral
(em vez da via judicial), se garantido o débito tributário por depósito,
fiança ou seguro, o que permitirá à Fazenda Pública, ao vencer o processo, levantar o valor e extinguir a execução, sem todo o procedimento que a execução fiscal atual impõe. De acordo com a proposição, o
processo será conduzido por órgão arbitral institucional ou entidade
especializada previamente credenciado por cada uma das unidades da
Federação. É facultada a realização de atos procedimentais de forma
presencial ou eletrônica.
Para Roberto Pasqualini, membro do conselho diretor do Comitê
Brasileiro de Arbitragem, o Brasil precisa de uma nova legislação para
que seja introduzida e consolidada a arbitragem tributária. Segundo disse, há atualmente um montante de R$ 5 trilhões em tributos que estão
represados devido à judicialização tributária, somando mais de 30 milhões de processos em andamento no país. Esse contencioso tributário,
afirmou Pasqualini, demoram para serem resolvidos, chegando, em alguns casos, a 15 anos para finalização.
Para ele, uma das formas de resolver a grande burocracia fiscal no
sistema tributário brasileiro é adotar e efetivar inovações como a ar890
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bitragem tributária, prevista no PL 4.257/2019, a mediação tributária
(Lei 13.140/2015) e a transação tributária (MP 899/2019). Pasqualini
afirmou que a arbitragem tributária é praticada em grande parte do
mundo, como nos EUA, e em diversas nações europeias, asiáticas e da
América Latina.

— Por que não usar a arbitragem tributária? O desenvolvimento do
país é atravancado pelo excesso de processos tributários. A arbitragem
pode resolver, mas deve haver lei para dar segurança jurídica — afirmou
Paqualini.
Por sua vez, o coordenador-geral de assuntos tributários da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Mário Augusto Carboni, alertou que
uma futura lei sobre o tema deve estipular os limites do juízo arbitral
para evitar que suas decisões sejam questionadas em outras instâncias,
como o Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, os juízos arbitrais têm
de ser proibidos de julgar contrariamente a decisões já pacificadas pelo
STF. Ele também questionou como será a atuação dos órgãos estatais de
controle junto às arbitragens.
O advogado Leonardo Varella Giannetti, membro do grupo de pesquisa em arbitragem tributária da Fundação Getúlio Vargas (FGV), afirmou que a arbitragem pode aumentar e facilitar o acesso à Justiça ao
melhorar a resolução de conflitos. Para ele, a arbitragem faz com que o
crédito tributário seja recuperado pelo poder público com mais rapidez.
Ele ponderou, entretanto, que os custos da arbitragem (taxas, custas,
honorários) não poderão ser elevados, para que não sejam um empeci-
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lho à sua efetivação e acabem fazendo da arbitragem um instrumento
subutilizado.
Já Felipe Faiwichow Estefam, advogado e professor da Pontífice Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), disse que uma futura
regulamentação pela União da execução fiscal administrativa extrajudicial deveria valer também para os estados.

O mestre em Direito Tributário pela PUC-SP Thiago Sorrentino registrou que as empresas “morrem muito cedo” no Brasil. Essa ruína
financeira de empreendedores honestos acaba também gerando inadimplência. Porém, ele pontuou que uma futura lei deve ter critérios
para diferenciar o inadimplente extraordinário do sonegador e do inadimplente contumaz. Em sua opinião, o devedor extraordinário também
tem que ser cobrado, mas também deve receber apoio para se reerguer.
O procurador-geral adjunto da Fazenda do Distrito Federal, Flávio
Jaime de Moraes Jardim, disse que há mais de 30 milhões de execuções fiscais atualmente no país, mas pontuou que entre 75% e 80% da
população pagam seus impostos em dia. Para ele, a execução fiscal administrativa extrajudicial vai desafogar o Judiciário, diminuindo gastos e
acelerando processos.
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O procurador Paulo Ricardo Ferrari Nogueira informou que, apenas
no município de São Paulo, no qual trabalha, há 1,5 milhão de processos
judiciais de execução fiscal.
Já o procurador do estado do Pará Antonio Saboia de Melo Neto
negou que o instituto da cobrança extrajudicial viole o amplo direito de
defesa.
Os debates tiveram como mediador o professor Flávio Henrique
Unes Pereira. A íntegra da audiência pública pode ser vista na página do
programa e-Cidadania, que também registra as participações dos internautas durante o evento.
Fonte: Agência Senado
2ª Reunião – 11/02/2020
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC nº 187/2019 que “institui reserva de lei complementar para criar fundos públicos e extingue aqueles que não forem ratificados até o final do segundo exercício financeiro subsequente à promulgação desta Emenda Constitucional, e dá outras providências.”
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 153/2019 - CCJ, Senador Humberto Costa
- REQ 154/2019 - CCJ, Senador Humberto Costa
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PEC 187/2019, Senador Fernando Bezerra Coelho e outros
Participantes:
Sr. PAULO CESAR LIMA
• Consultor Aposentado da Câmara dos Deputados
Sr. LEONARDO EDDE
• Presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual
Sr. ILDEU DE CASTRO MOREIRA
• Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
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Sr. FELIPE SALTO
• Diretor-Executivo da Instituição Fiscal Independente
Sr. JOSÉ LUIS DA COSTA OREIRO
sília

• Professor do Departamento de Economia da Universidade de BraSr. GERALDO JULIÃO JÚNIOR

• Secretário Adjunto de Assuntos Fiscais da Secretaria do Orçamento Federal da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia
Sra. ISABEL FIGEIREDO
• Representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
Sra. GIANNA SAGAZIO
• Diretora de Inovação da Confederação Nacional da Indústria
Resultado: Audiência Pública realizada.
3ª Reunião – 11/02/2020
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC nº 187/2019 que “institui reserva de lei complementar para criar fundos públicos e extingue aqueles que não forem ratificados até o final do segundo exercício financeiro subsequente à promulgação desta Emenda Constitucional, e dá outras providências.”
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PEC 187/2019, Senador Fernando Bezerra Coelho e outros
Participantes:
Sr. KLEBER CABRAL
• Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil (Sindifisco Nacional)
MOYSÉS LONGUINHO TONIOLO
• Representante do Conselho Nacional de Saúde
Sr. SILAS BRASILEIRO
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• Presidente do Conselho Nacional do Café
Sr. GERALDO JULIÃO JÚNIOR
• Representante do Ministério da Economia
Sr. MARCELO GOMES MEIRELLES
• Representante do Ministério da Ciência e Tecnologia
CLÁUDIO LINS DE VASCONCELOS
• Representante do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais
Resultado:Audiência Pública realizada.
Agência Senado
Especialistas e governo divergem sobre extinção
de fundos setoriais na CCJ
Da Redação | 11/02/2020, 16h51
Garantir ao Congresso e ao Executivo mais flexibilidade para alocar dinheiro nas políticas públicas prioritárias é a proposta de emenda
à Constituição da Desvinculação dos Fundos (PEC 187/2019), analisada
por senadores, economistas, representantes de fundos, pesquisadores
e empresários na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na manhã
desta terça-feira (11). Segundo o governo, a PEC “empodera” o Congresso para elaborar o Orçamento e moderniza a destinação dos recursos
pelo Executivo.

A proposta faz parte do pacote de medidas Mais Brasil e autoriza o
governo a usar para outras finalidades o dinheiro hoje retido em fundos
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infraconstitucionais, ou seja, que não previstos pela Constituição. A justificativa do governo é que os fundos concentram recursos em atividades ou projetos de áreas específicas, o que significa “amarrar” receitas a
determinadas finalidades. Com isso, segundo o governo, o dinheiro fica
engessado e muitas vezes acaba parado nos fundos, enquanto outras
áreas sofrem com a falta de recursos.
Na audiência pública, o governo estava representado pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Geraldo Julião
Junior. Ele explicou que “as prioridades foram dadas no passado e engessaram de tal forma o uso dos recursos que hoje é quase impossível o
Estado decidir priorizar setores”.
— A PEC não está extinguindo nem excluindo qualquer política pública. O que queremos é que o Congresso esteja mais livre para decidir
onde colocar os recursos quando for elaborar o Orçamento. Não se deve
pré-alocar de maneira perene recursos de políticas públicas de modo
que isso não possa ser revisto — esclareceu.
De acordo com Julião Junior, a PEC é parte de um processo de revisão do estatuto fiscal que envolve também as emendas constitucionais
(EC) 86, 100, 102 e 105.

— Chama atenção o medo que as pessoas que falaram aqui têm da capacidade do Congresso Nacional de alocar os recursos. O Executivo não
tem esse medo. Temos certeza que as prioridades que o Congresso eleger serão as prioridades nacionais — ressaltou.

896

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Economistas
O diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), Felipe
Salto, calculou que, retirados os fundos não afetados pela PEC — como
os previstos na Constituição, por exemplo —, eles detêm cerca de R$
60 bilhões de fluxo anual, sendo que a metade corresponde ao Fundo
Nacional da Educação.
Segundo Salto, medidas de ajuste que efetivamente contenham o
gasto obrigatório são o caminho para restaurar o equilíbrio fiscal. Ao
avaliar como positiva a PEC dos Fundos ele comentou que ela permite
um encontro de contas entre o Tesouro e o Banco Central, além de racionalizar e flexibilizar a gestão dos recursos públicos.
Os efeitos fiscais, contudo, ele diz que não virão agora.
— Vamos esperar e avaliar como será o cenário sem os fundos.
Pode ajudar a gestão fiscal e melhorar os fluxos fiscais ao longo do tempo, mas não é algo imediato — analisou.
Salto rejeitou, contudo, a ideia de que a PEC reduzirá a dívida pública em R$ 200 bilhões, como prega o governo. Isso porque o uso dos recursos dos fundos guardados na conta única aumentaria imediatamente
a liquidez. Para cumprir a meta Selic, o Banco Central teria de “enxugar”
as operações compromissadas, que são o segundo maior item da dívida
brasileira.

Diante disso, ele levantou três hipóteses e questionamentos. A primeira delas é se o fim do fundo representa o fim do gasto. Se isso acon-
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tecer, a PEC não terá o efeito fiscal esperado, mas o grau de flexibilidade
para remanejar o recurso vai ser positivo.
A segunda questão é que os recursos antes carimbados e não gastos iam para a conta única. Agora sem o carimbo, como seria empregado o dinheiro? Serão gastos em investimentos, despesas discricionárias,
custeio, gastos obrigatórios?
— Se forem gastos, piora o resultado. Se não forem, será nulo —
enfatizou.
Em terceiro lugar: se o carimbo for tirado e o gasto virar obrigatório — como de pessoal, por exemplo —, não vai haver uma redução só
porque foi tirado o carimbo (ou seja, o fundo deixa de existir, a despesa
não).
O outro economista presente à audiência pública foi mais pessimista que Salto. Professor da Universidade de Brasília, José Luis da Costa Oreiro sustentou que a PEC “destrói sem criar”, visão compartilhada
pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE).
Oreiro cobrou do governo uma definição e os dados sobre quais
fundos seriam extintos caso seja aprovada a PEC.
— A PEC 187 não estabelece nenhum parâmetro para modernizar
e aperfeiçoar os mecanismos de gestão orçamentária e financeira, resumindo-se a destruir a institucionalidade existente — sentenciou.
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Para ele, a desvinculação de receitas, por si só, não aumenta a arrecadação de impostos e nem diminui a despesa primária, tendo impacto
nulo sobre o resultado primário e, portanto, sobre a evolução da dívida
pública.
— A simples desvinculação de receitas e despesas não abre espaço
fiscal no Orçamento da União, estados e municípios. Além disso, em função da emenda constitucional do Teto dos Gastos [EC 95, de 2016] para
que uma rubrica do Orçamento possa aumentar, alguma outra rubrica
precisa ser reduzida — explicou.
O economista defendeu a análise criteriosa e individualizada de
cada um dos 248 fundos públicos infraconstitucionais atuais, mas reconheceu que provavelmente a imensa maioria será extinta sem avaliação
individualizada dos custos e benefícios de cada fundo e da conveniência
de cada um deles.
De acordo com Oreiro, dos 241 fundos infraconstitucionais sujeitos a extinção, foram divulgados os patrimônios financeiros de 43
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fundos, somando um valor de R$ 212,9 bilhões. Considerados os 24
fundos com patrimônio superior a R$ 300 milhões, eles concentram
93% dos recursos.
Pesquisa e inovação
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) está entre os mais mencionados na audiência. Ele financia ações
de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico, como a infraestrutura dos laboratórios das universidades públicas, por exemplo.

Ildeu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), defendeu a manutenção da estrutura dos 16 fundos
setoriais que sustentam hoje a maior parte dos recursos do FNDCT.
— Eles buscam no setor privado o investimento necessário em pesquisa e desenvolvimento. Infelizmente, nos últimos anos esse dinheiro
tem sido desviado para outras finalidades ou retido como reserva de
contingência, prejudicando enormemente a ciência, a tecnologia e a
inovação brasileiras.
Segundo Moreira, desde 2016 instituições federais como CNPq, FNDCT e Capes têm tido o orçamento cada vez menor. No caso do FNDCT,
cerca de R$ 25 bilhões foram contingenciados de 2006 a 2020. Ele desta900
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cou que isso impacta diretamente os pesquisadores brasileiros, uma vez
que dois terços do fomento no CNPq têm origem no fundo.
— Os jovens brasileiros têm um grande potencial em pesquisa, mas
se não tivermos infraestrutura adequada estaremos os levando a fazer
pesquisa na China, na Europa e nos Estados Unidos. Os 24 parques tecnológicos brasileiros receberam recursos do fundo e uma descontinuidade disso seria ‘catastrófica’ para a área de inovação. É preciso descontingenciar os recursos do fundo, e não extingui-lo — frisou.
Na mesma linha, a diretora de inovação da Confederação Nacional
da Indústria, Gianna Sagazio, defendeu que fundos como o FNDCT “devam ser melhorados, jamais extintos”.
Ela sustentou que numa consulta da CNI a 1,3 mil empresas na semana passada, a maioria dos empresários foi contrária ao fim dos fundos setoriais de apoio à pesquisa e inovação.
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— Os recursos do FNDCT foram fundamentais para estruturar os
principais parques tecnológicos, instalar incubadoras de empresas e núcleos de inovações tecnológicas — reconheceu.
O Brasil perdeu 19 posições no Índice Global de Inovação na última
década e, em 2019, caiu mais duas posições, estando na 66ª posição no
ranking que envolve 129 países.
— Esses índices são incoerentes com o fato de o Brasil ser a nona
maior economia do mundo. É fundamental aumentar os investimentos
em pesquisa e desenvolvimento — alertou Gianna.
Como comparativo, ela disse que em 2017 os EUA investiram, em
pesquisa e desenvolvimento, cerca de US$ 543 bilhões. A China investiu
US$ 496 bilhões, a Alemanha, US$ 132 bilhões e o Brasil, US$ 41 bilhões.
Fundo Social
Já consultor aposentado da Câmara dos Deputados Paulo Cesar
Lima, ex-funcionário da Petrobras na Bacia de Campos, explicou o funcionamento do Fundo Social, ligado à exploração do petróleo.
Ele relembrou a importância da Lei 12.858, de 2013 (que destinou
para as áreas de educação e saúde parcela da participação no resultado
ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural).
— Ao receber dinheiro do regime de concessão, com royalites e a
participação especial da União, o fundo somou recursos que chegaram
a R$ 48,7 bilhões até outubro do ano passado — afirmou.
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O fundo sustenta ações de educação, cultura, esporte, saúde pública, ciência e tecnologia, meio ambiente e mitigação e adaptação às
mudanças climáticas.
Lima criticou a extinção de fundos ao dizer que modernidade é ter
um fundo soberano associado a uma riqueza governamental, como é o
petróleo para o país.
Outros fundos
A audiência pública desta manhã na CCJ teve outros fundos avaliados. Entre eles, o Fundo Nacional de Segurança Pública, cujo orçamento
é de R$ 1,8 bilhão, com empenho de R$ 702 milhões, segundo a representante do Forum Brasileiro da Segurança Pública, Isabel Figueiredo.
Ela afirmou que embora a segurança pública tenha sido cerne do
discurso de campanha do atual governo, o montante de investimento
na área é “vergonhoso”.
— Se com a vinculação da receita já não há muito apoio, contrariando o discurso de que é uma área prioritária, imagina sem — desabafou.
Outro fundo ameaçado de extinção é o do audiovisual (FSA), ligado
ao Fundo Nacional de Cultura. Na audiência, o FSA foi defendido por
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Leonardo Edde, presidente do Sindicato Interestadual da Industria Audiovisual.
Edde comentou na audiência que a criação do fundo setorial, associada à criação da Agência Nacional do Cinema (Ancine) e à Lei do audiovisual, possibilitou a retomada do crescimento do setor: o fundo opera
desde 2007/2008 e, a partir de 2012, a indústria audiovisual brasileira
teve salto de quase 10% ao ano.
— O fundo setorial opera com fontes de receita da sua própria atividade. Não é com dinheiro do Orçamento, nem de impostos pagos pelo
cidadão — ressaltou.
A manutenção vem, na verdade, da taxa Condecine (Contribuição
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional). Ela é
uma espécie de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(Cide) sobre a produção, a veiculação, o licenciamento e a distribuição
de obras audiovisuais com finalidade comercial. E é ela que compõe o
fundo, hoje com rendimento médio de R$ 700 milhões por ano.
— Ele é um fundo de defesa da indústria brasileira — defendeu.
Edde contou, ainda, que os investimentos do fundo vão para produção
de cinema (35%), produção de TV (32%), distribuição e desenvolvimento de cinema (10%), entre outras rubricas.
No encontro, o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) também defendeu a manutenção da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), cujo
objetivo é apoiar financeiramente projetos de elaboração de tecnologia,
inovação e P&D (pesquisa e desenvolvimento).
Fonte: Agência Senado
8ª Reunião – 10/03/2020
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 186/2019, que Altera o texto permanente da Constituição e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo
sobre medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento
das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, e dá outras providências.
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Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 155/2019 - CCJ, Senador Rogério Carvalho
- REQ 156/2019 - CCJ, Senador Rogério Carvalho
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PEC 186/2019, Senador Fernando Bezerra Coelho e outros
Participantes:
Sr. MANOEL PIRES
• Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas
Sr. RUBENS BIAS PINTO
• Coordenador Institucional da Associação Nacional da Carreira de
Desenvolvimento de Políticas Sociais (ANDEPS)
Sr. WANDERLEY GOMES DA SILVA
• Conselheiro Nacional de Saúde
Sr. HELENO ARAÚJO
• Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (representante de: GETÚLIO MARQUES FERREIRA, Secretário de
Educação do Estado do Rio Grande do Norte)
Sr. JOSÉ LUÍS OREIRO
• Professor de Economia da UnB (representante de: GUILHERME
SANTOS MELLO, Professor da Universidade Estadual de Campinas)
Sr. JOSÉ CELSO PEREIRA CARDOSO JÚNIOR
• Presidente da Associação Nacional dos Servidores do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (AFIPEA)
Sr. GEORGE ALEX LIMA DE SOUZA
• Representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (representante de: KLEBER CABRAL, Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (SINDIFISCO NACIONAL))

Balanço de atividades 2019 - 2020

905

Sra. NOEMIA GARCIA PORTO
• Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (ANAMATRA)
Sra. LUCIANA GRANDO BREGOLIN DYTZ
• Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef)
Resultado: Realizada a Audiência Pública.
Agência Senado
Servidores alertam para riscos da PEC Emergencial
para segurança e área social
Rodrigo Baptista | 10/03/2020, 14h49
Em audiência nesta terça-feira (10) na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), representantes de servidores públicos alertaram para os
possíveis impactos da PEC Emergencial na prestação de serviços para
a população. Segundo os participantes do debate, saúde, educação e
segurança podem ser afetadas com a redução da carga horária dos servidores públicos em caso de crise financeira, conforme possibilidade
aberta pela PEC 186/2019. Mas o relator, senador Oriovisto Guimarães
(Podemos-PR), negou que a intenção da PEC seja reduzir a oferta de serviços públicos e reforçou que áreas prioritárias não devem sofrer cortes.
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Rubens Pinto, coordenador da Associação Nacional da Carreira de
Desenvolvimento de Políticas Sociais (Andeps), ressaltou que os mais
pobres dependem mais do Estado para acesso a saúde, educação e outros serviços. Segundo sua avaliação, esses serviços já vêm sendo prejudicados desde a Emenda Constitucional do Teto de Gastos Públicos (EC
95, de 2016).
— A redução de 25% nos serviços públicos é 25% menos médicos
trabalhando, menos enfermeiros trabalhando, menos professores trabalhando. É desvincular os mínimos constitucionais da educação e saúde. O impacto da Emenda Constitucional do Teto de Gastos que a gente
vê é o aumento da fila no Bolsa Família, é a redução de beneficiários, é
a fila no INSS na espera pela aposentadoria, é a volta da fome no Nordeste — criticou.
Ao discordar dos impactos da medida na saúde, educação e segurança, Oriovisto Guimarães chegou a acenar com a possibilidade de
sugerir emenda à PEC para deixar expresso que não poderão ocorrer
cortes nessas áreas.
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— Ninguém vai cortar o horário de policial, ninguém vai cortar o
horário de professor, ninguém vai cortar o horário de médico. Isso é
uma coisa que não faz sentido — apontou.

Segundo Oriovisto, a PEC 186/2019 “não obriga nenhum governador e prefeito a fazer nada”. Mas abre a possibilidade de adoção de medidas de ajuste fiscal.
— Ele vai fazer se ele quiser. A única previsão é que, se ele não fizer,
não pode ter aval da União para empréstimo. Isso já está acontecendo
na maioria dos estados brasileiros que já estão com nota C e D, o que já
proíbe o aval da União.
Em relação à União, a PEC, segundo Oriovisto, determina algumas
medidas, mas todas discricionárias, ou seja, que passarão por decisão
do Executivo.
— Não existe corte linear, não existe isso — disse.
Para a presidente Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (Anamatra), Noemia Porto, discutir uma proposta de mudança na Constituição que dependa da vontade do presidente da República e de prefeitos e governadores para ser aplicada torna a medida
inócua.
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— Contar com a boa vontade e com o discernimento de ocupantes
dos cargos políticos joga contra a ideia de segurança e de estabilidade
— apontou.
Desigualdade
Em vez de uma solução para momentos de emergência fiscal, a PEC
ampliará a crise, avaliou José Celso Pereira Cardoso Júnior, presidente
da Associação Nacional dos Servidores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Afipea). Segundo ele, as reformas do governo “não estão
ancoradas em gastos produtivos, mas em uma lógica financeira sem retorno para a sociedade”.

— É um atalho para uma espécie de suicídio econômico para o Brasil. O Plano Mais Brasil anula a capacidade do Estado de investir em
políticas públicas — criticou.
Heleno Araújo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da
Educação (CNTE), estima que a medida pode trazer impactos negativos
na educação, sobretudo para as famílias que dependem do Estado para
estudar.
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— Essas medidas só vão aprofundar as desigualdades e a miséria
não vão atender os milhões de estudantes matriculados na educação
básica — apontou.
A presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (Anadef), Luciana Dytz, também alertou para os impactos da PEC
no trabalho da Defensoria Pública e afirmou que a proposta é mais um
ataque aos servidores públicos e à população brasileira.
— A questão dessa PEC seria combater gastos excessivos do funcionalismo. A gente vê pelos números que não é esse o intuito. Ela não vai
chegar nesse objetivo, mas vai penalizar os serviços públicos e prejudicar a população pobre — criticou.
George de Souza, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal (Sindifisco), ressaltou que o país promoveu uma série
de desonerações e perdões de dívidas para grandes empresários nos
últimos anos e chamou o servidor a pagar conta. Ele defendeu um caminho oposto para a recuperação financeira do Estado: aumentar a arrecadação por meio do combate à sonegação e por uma reforma tributária
efetiva.
— A despesa com pessoal está sob controle, abaixo da média da
OCDE [Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico].
Mais uma vez servidor público é chamado a dar sua cota de sacrifico.
Como se já não tivesse feito o suficiente na reforma da Previdência —
apontou.
O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que o atual governo
promove ataques profundos contra o funcionalismo público.
— Ou os servidores se levantam e vêm para o enfrentamento ou vai
chegar a nível do desmonte total das carreiras do funcionalismo público
— alertou.
A audiência desta terça-feira foi a primeira de um sequência de três
previstas para discutir a proposta, a serem realizadas antes da leitura
do relatório do senador Oriovisto Guimarães, prevista para o dia 18. O
cronograma prevê a votação na CCJ para o próximo dia 25.
Fonte: Agência Senado
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10ª Reunião Extraordinária – 12/03/2020
Audiência Pública Interativa
Assunto / Finalidade:
Instruir a PEC 186/2019, que Altera o texto permanente da Constituição e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo
sobre medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento
das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, e dá outras providências.
Requerimento(s) de realização de audiência:
- REQ 157/2019 - CCJ, Senadora Leila Barros
- REQ 10/2020 - CCJ, Senador Paulo Paim
- REQ 11/2020 - CCJ, Senador Humberto Costa
- REQ 12/2020 - CCJ, Senador Randolfe Rodrigues
- REQ 13/2020 - CCJ, Senador Rodrigo Pacheco
- REQ 14/2020 - CCJ, Senador Rogério Carvalho
- REQ 15/2020 - CCJ, Senador Rodrigo Pacheco
- REQ 16/2020 - CCJ, Senador Nelsinho Trad
- REQ 17/2020 - CCJ, Senador Nelsinho Trad
- REQ 26/2020 - CCJ, Senador Humberto Costa
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s):
- PEC 186/2019, Senador Fernando Bezerra Coelho e outros
Participantes:
Sr. OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR
• Presidente da Comissão Especial de Defesa da Federação e Membro Honorário Vitalício do Conselho Federal da OAB (representante de:
Ordem dos Advogados do Brasil)
Sr. FERNANDO MARCELO MENDES
• Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE)
Sr. PEDRO PONTUAL
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• Presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas
Públicas e Gestão Governamental (ANESP)
Sra. RENATA GIL DE ALCANTARA VIDEIRA
• Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
Sr. ROBERTO MUNIZ BARRETTO DE CARVALHO
• Presidente da Associação dos Servidores do CNPQ (ASCON)
Sr. RODRIGO MORAIS LIMA DELGADO
• Diretor Administrativo da Associação Nacional da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais (Andeps)
Sra. ROSELI FARIA
• Presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de
Planejamento e Orçamento (ASSECOR)
Sr. MANOEL MURRIETA
• Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público
Sr. ÂNGELO FABIANO FARIAS DA COSTA
• Coordenador da Frente Associativa da Magistratura e Ministério
Público (FRENTAS)
Sr. SÉRGIO DE ANDRADE PINTO
• Presidente da Associação dos Servidores do Ministério da Cultura
(AsMinC)
Sr. FÁBIO GEORGE CRUZ DA NÓBREGA
• Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República
Sr. ARTHUR KOBLITZ
• Presidente da Associação dos Funcionários do BNDES
Resultado: Audiência pública realizada.
Agência Senado
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PEC Emergencial prioriza contas em vez do cidadão,
afirmam debatedores
Da Redação | 12/03/2020, 16h37
Os ajustes propostos pelo governo para reduzir a estrutura do serviço público brasileiro estão priorizando a dimensão fiscal em detrimento da social, contrariando a Constituição e obedecendo a uma lógica de
mercado, em que o resultado financeiro se sobrepõe à proteção ao cidadão. O alerta foi feito no debate promovido pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), nesta quinta-feira (12), para analisar a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 186/2019, conhecida como PEC Emergencial, parte do pacote de medidas para diminuir gastos governamentais.

— Os pobres vão se tornar miseráveis e os ricos vão se tornar milionários, é essa a nova lógica que vai ser trazida pelas PECs [do Plano Mais
Brasil]. O fiscal prevalece sobre o social, e isso é danoso, contraditório
e contrário à nossa Constituição – defendeu Ophir Cavalcante Junior,
representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Outros participantes da audiência pública na CCJ frisaram que o
governo nem sequer apresentou estudos que avaliam corretamente o
impacto da redução dos serviços do Estado para a sociedade, especialmente os mais carentes e dependentes deles. Cortes de jornada e de
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salário de funcionários públicos devem afetar políticas para a primeira
infância, funcionamentos de centros de assistência social, atendimentos para idosos, entre outros serviços. O choque, disseram especialistas,
deve ser grande, especialmente em tempos de coronavírus e crise econômica, em que a cobertura de serviços deve ser ampliada.

A pressão para a diminuição dos gastos com servidores municipais
também pode sobrecarregar os estados, responsáveis por grande parte
das políticas públicas, lembrou Rodrigo Delgado, da Associação Nacional
da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais (Andeps).
— Com a PEC, que diminui o tempo de trabalho, a gente coloca
sobre os gestores municipais um peso enorme, uma pressão sobre prefeitos e secretários municipais que não vão acabar com a fila fechando
o guichê — alertou Delgado.
Investimentos
Roseli Faria, presidente da Associação Nacional dos Servidores da
Carreira de Planejamento e Orçamento (Assecor), lembrou que, mesmo com os cortes, não haverá elevação de investimentos públicos que
permita a retomada do crescimento. Segundo ela, o governo estima um
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espaço fiscal de R$ 6 bilhões para aumentar o investimento, mas não
está clara qual é a base para se chegar a esse número.
Na opinião de Roseli, a estimativa deve incluir cortes em categorias
fundamentais como servidores da Receita Federal, Tesouro Nacional, fiscais e gestores da dívida pública ou até mesmo de servidores essenciais
para execução dos investimentos em infraestrutura. Ou dos responsáveis pela execução dos convênios, que fazem o dinheiro de programas
financiados pela União chegar aos municípios. Outro ponto relevante a
ser observado, segundo ela, são mudanças sugeridas pela PEC que são
passíveis de questionamento judicial.

— Há uma série de dispositivos que causam insegurança jurídica,
alto risco de pagar passivos no futuro, verdadeiros esqueletos no armário — afirmou Roseli.
Constituição e Ciência
Roberto Carvalho, presidente da Associação dos Servidores do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pediu cautela nas alterações à Constituição, que, a seu ver, nunca deveria
ser modificada em períodos de crise. O cientista defendeu os servidores
públicos como agentes de Estado, não de governo, responsáveis pela
oferta de serviços à população. E alertou para o perigo de manter a máquina pública funcionando, pois não adianta preservar professores e policiais sem a estrutura estatal que possibilita o seu trabalho.
Carvalho também pediu atenção ao corte de investimentos em áreas que podem não ser consideradas tão essenciais, como a própria CiênBalanço de atividades 2019 - 2020
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cia e Tecnologia pois, sem ela, “o Brasil não será um país soberano”. Ele
teme uma paralisia no sistema, com laboratórios se tornando obsoletos,
pesquisas sem pessoal e redução de recursos para pagamento de bolsas
para pesquisadores, o que gera fuga de cérebros. A falta de recursos
afeta a saúde dos brasileiros, acrescentou.
— Sem investimento em Ciência e Tecnologia, vamos perder a capacidade de gerar diagnósticos, tratamentos e vacinas para o coronavírus — alertou.

Magistratura
Representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público se mostraram preocupados com uma possível redução de independência financeira dos órgãos com a PEC 186/2019. Redução de salários, fim de
adicionais, desvinculação dos tribunais superiores e da magistratura de
primeiro e segundo grau podem levar à criação de “dois poderes judiciários distintos”, segundo Fernando Mendes, presidente da Associação
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). Ele sugeriu que o Supremo Tribunal
Federal (STF) encabece uma nova Lei da Magistratura, em lugar de mudanças pontuais na Constituição.
Nesse sentido, Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), disse que as PECs vão promover um “constitucionalicídio” por não serem estruturantes mas pontuais, afetando cláusulas pétreas e tratando de temas análogos de formas diferentes. Ela
questionou por que o governo não revê outras políticas antes de atacar
os servidores.
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— Não podemos pensar só do ponto de vista das despesas, temos
que pensar nos subsídios creditícios, nas isenções fiscais que o governo
dá e que importam R$ 50 bilhões e isso não é discutido. Não estamos
dizendo que é para acabar, são importantes para o pequeno empresário, mas temos que pensar se esse dinheiro todo que o Brasil deixa de
recolher não seria mais importante do que ceifar o serviço público e o
que é importante para a população — disse.
Relator
Após ouvir os 12 participantes da audiência pública, o relator da
PEC 186/2019, senador Oriovisto Guimaraes (Podemos-PR), afirmou haver muita incompreensão sobre o conteúdo do texto. Para ele, a proposta inclui degraus a serem adotados pelos gestores antes da demissão,
que já é permitida pela Constituição em determinados casos.

O senador lembrou que a medida não é obrigatória, são sugestões
aos gestores públicos para contornar as crises, e não ferramentas para
perseguir funcionários públicos.
— Não estou aqui para fazer maldade — frisou.
O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) defendeu o funcionalismo
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— Não estou disposto e não farei qualquer tipo de voto que seja
contrário ao serviço público do Brasil. Não posso tirar direitos adquiridos, não posso fazer retroagir para prejudicar quem está constitucionalmente legal — disse.
A reunião foi presidida pelo senador Paulo Paim (PT).
Fonte: Agência Senado
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ESTATÍSTICAS 2019/2020
TOTAL DE REUNIÕES: 93
Audiências Públicas: 33
MATÉRIAS APRECIADAS:
Projeto de Lei (terminativo): 17
Projeto de Lei (não terminativo): 27
Projeto de Lei do Senado (terminativo): 38
Projeto de Lei do Senado (não terminativo): 17
Projeto de Lei Complementar (não terminativo): 2
Proposta de Emenda à Constituição (não terminativo): 28
Projeto de Lei da Câmara (não terminativo): 24
Mensagens (Senado Federal): 7
Projeto de Resolução “SF” (não terminativo): 5
Ofícios “S”: 30
Projeto de Decreto Legislativo: 7
Turno Suplementar (terminativo): 7
Substitutivo da Câmara a PLS: 3
Emenda – CCJ: 237
Emendas de Plenário: 19
Requerimento CCJ: 188
Recurso SF: 1
Consulta SF: 1
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Emendas PLDO: 11
Emendas PLOA: 4
Emendas PLPPA: 3
TOTAL: 676
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CRÉDITOS

Fotografias
Edilson Rodrigues
Jane de Araújo
Geraldo Magela
Jefferson Rudy
Marcos Oliveira
Roberto Mario
Pedro França
Waldemir Barreto
Alan Santos – Presidência da República
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